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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisará as mudanças e evoluções do procedi-

mento licitatório com o advento de novas modalidades de contratação pública. Além disso, 

busca-se demonstrar a despriorização do supracitado instituto com o surgimento da modalida-

de pregão e o regime próprio de licitação das empresas estatais, previsto na Lei nº 13.303/16 

traçando um perfil do nível das inovações surgidas e seus efeitos.     

 

Palavras-Chave: Contratação Pública; Licitação; Pregão; lei das estatais; procedimento lici-

tatório. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This Course Completion Work will analyze the changes and evolutions of the bidding process 

with the advent of new modalities of public contracting. In addition, it seeks to demonstrate 

the deprivation of the aforementioned institute with the emergence of the trading modality and 

the own bidding regime of state-owned enterprises, tracing a profile of the level of 

innovations that have emerged and their effects 
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SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 9 

CAPÍTULO I - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA LEI 8.666/93 ........................... 11 

1.1 Contexto de surgimento ...................................................................................................... 12 

1.2 Fundamentos e formalidades .............................................................................................. 15 

1.3 Procedimento licitatório  .................................................................................................... 17 

1.4 Infrações e sanções administrativas  ................................................................................... 24 

1.5 Lei de Licitações: Entrave ou Solução?  ............................................................................ 27 

CAPÍTULO II - TRANSFORMAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 10.520/2002 ............... 31 

2.1 Evolução legislativa  ........................................................................................................... 31 

2.2 Formalidades e fundamentos  ............................................................................................. 32 

2.3 Procedimento da Lei n° 10.520/2002  ................................................................................ 35 

2.4 Sanções e infrações administrativas  .................................................................................. 39 

2.5 Lei do pregão: Entrave ou solução?  .................................................................................. 40 

CAPÍTULO III - LEI DAS ESTATAIS COMO A FLEXIBILIZAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ...................................... 45 

3.1 Contexto de surgimento   .................................................................................................... 45 

3.2 Fundamentos e formalidades  ............................................................................................. 47 

3.3 Procedimento segundo a Lei nº 13.303/16  ........................................................................ 50 

3.4 Sanção e infrações administrativas no âmbito das Estatais  ............................................... 54 

3.5 Regime próprio de licitação para estatais: Entrave ou Solução?  ....................................... 55 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ................................................................................................ 59 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 62 

 

 

 

 



9 

INTRODUÇÃO 

A licitação pública é um instrumento consagrado na Constituição Federal de 1988 em 

seu art. 37, inciso XXI, que foi instituído pela lei 8.666 de 1993. A referida lei determinou que 

o gestor público procederá com a administração do erário na contratação de bens e serviços, 

sempre priorizando a aquisição pelo menor preço, prazo e melhor qualidade, de acordo com a 

necessidade do órgão público.  

Destaca-se que a lei supracitada foi criada em um contexto de um Estado burocrático, 

baseado no formalismo e na presença constante de normas e rigidez de procedimentos, priori-

zando o desenvolvimento de uma burocracia para atingir o melhor interesse público, frente 

aos anseios privados, possuindo como foco principal o respeito aos princípios constitucionais 

da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.  

 Entretanto, esse procedimento rígido introduzido pelo Estado burocrático é marcado 

por contundentes críticas negativas quanto à sua eficácia em relação ao objetivo principal que 

é atingir as condições mais vantajosas para a Administração Pública nas contratações pelo Es-

tado. As críticas geralmente são em decorrência do “engessamento” do processo, da morosi-

dade, do alto custo do processo, do excesso de formalismo, facilitação de fraude e ocorrência 

de corrupção. 

 A partir dessas críticas, com o desenvolvimento de novas tecnologias e com as altera-

ções sociais e econômicas foram surgindo novas modalidades de contratação da iniciativa pri-

vada pela Administração Pública. Essas alterações foram acompanhadas pela mudança de um 

Estado burocrático para um Estado gerencial, que se fundamenta na ampliação da discriciona-

riedade administrativa e outorga de autonomia administrativa, financeira e orçamentária aos 

dirigentes de órgãos da administração. 

 Essa alteração é decorrente da influência da própria ciência da administração e resulta 

na busca de um regime jurídico mais flexível, que priorize o conceito da eficácia e respalde 

aspectos de conveniência e oportunidade administrativa, em contraposição aos procedimentos 

rígidos do Estado burocrático, que passaram a não ser mais capazes de atender às exigências 

democráticas do mundo atual. 

A metodologia do presente trabalho se concentrou em uma análise bibliográfica com-

parativa entre todos os institutos analisados, a fim de que fosse constatado a evolução do pro-

cedimento licitatório no âmbito nacional, bem como evidenciar as inovações e transformações 

do procedimento introduzido pela lei geral de licitações com o surgimento de novas modali-

dades licitatórias.  
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Portanto, irá ser feito uma análise do procedimento introduzido pela lei de licitações, 

buscando apontar as garantias que motivaram a sua criação, os seus aspectos positivos, bem 

como os negativos. Além disso, visa analisar de forma análoga ao instrumento da lei 8666/93, 

o surgimento das novas modalidades de contratação, como, por exemplo, o pregão, introduzi-

do pela lei nº 10.520/2002 e a recente lei das estatais, que instituiu o regime próprio de licita-

ção para as empresas públicas e sociedade de economia mista, as quais determinaram uma 

despriorização do processo de licitação para a contratação da iniciativa privada pelo setor pú-

blico.  
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CAPÍTULO I 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA LEI 8.666/93 

 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho
1
, a administração pública exerce atividade 

multifária e complexa, devendo sempre estar buscando o interesse público. Com isso, para 

assegurar esse interesse e garantir a execução dos serviços públicos, realiza contratos adminis-

trativos com particulares, os quais têm como objeto uma prestação de dar, fazer ou não fazer 

algo economicamente averiguável.   

Isso se dá, pois conforme assevera Marçal Justen Filho
2
, o Estado não dispõe de co-

nhecimento, recursos materiais ou de pessoal necessários para a execução de serviços ou a 

produção de bens que necessita. 

 Além dessa carência estrutural, existem situações em que os governantes acreditam 

ser economicamente mais vantajoso recorrerem aos particulares, pois eventual remuneração 

paga ao terceiro pelo serviço executado seria inferior a quantia que o Estado arcaria para pro-

duzir ou realiza-lo de forma direta. 

Destaca-se, também, que as contratações públicas não servem apenas para satisfazer 

necessidades imediatas do Estado, que são economicamente mais rentáveis, mas sim são uma 

evidente intervenção econômica e social. Isto porque os gastos públicos provenientes desses 

contratos administrativos são fatores substanciais para a promoção do desenvolvimento eco-

nômico e social, pois servem como instrumento de fomento de atividades essenciais para eco-

nomia estatal. 

Acerca disso, é inegável que caso a administração deixasse ao exclusivo critério do 

administrador a escolha das pessoas contratadas daria uma imensa margem para que contratos 

prejudiciais, eivados de vícios e de interesses particulares dos administradores fossem com-

pactuados. 

Visando debelar tal possibilidade, a Constituição Federal de 1988
3
, em seu artigo 37, 

inciso XXI determinou que todo contrato administrativo no âmbito de todos os poderes da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como no âmbito da Administração Indire-

ta deve ser, via de regra, precedido de uma licitação, que foi o instrumento criado para alcan-

çar e garantir o interesse público.  

                                                           
1
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª Edição. Rev, Atual, e Ampl. 

São Paulo: GEN/Atlas. 2018, p. 310. 
2
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 

Dialética, 2010, p. 12. 
3
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 de maio 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


12 

A expressão licitar vem do latin licitatio, tendo com significado a “venda por lances”. 

Marçal Justen Filho conceitua o instituto como:  

 

Um procedimento administrativo composto de atos sequenciais, ordenados e inde-

pendentes, mediante os quais a Administração Pública seleciona a proposta mais 

vantajosa para o contrato do seu interesse, devendo ser conduzida em estrita con-

formidade com os princípios constitucionais e aqueles que lhe são correlatos
4
. 

 

Deve-se ressaltar nesta seara o que dispõe o artigo 22, XXVII da Constituição Federal 

de 1988, já que este dispositivo determinou que seria de competência exclusiva da União dis-

por sobre normas gerais de licitações e contratos. Com isso, a partir desses mandamentos da 

carta magna foi publicada no dia 21 de junho de 1993 a lei nº 8.666, conhecida como a Lei 

Geral de licitações, a qual regulamentou o que dispõe o supracitado art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, ao instituir normas para licitações e contratos da administração Pública. 

 

1.1 Contexto de surgimento  

Inicialmente, convêm destacar a evolução histórica do procedimento licitatório em 

âmbito nacional. O dispositivo que inaugurou o tema licitações no Brasil foi o Decreto Nº 

2.296/1862, o qual foi criado para regulamentar as arrematações dos serviços do Ministério da 

Agricultura, Comércio, e Obras públicas. Este decreto determinava que fossem publicados 

anúncios para convidar interessados no fornecimento de produtos ao Ministério, fixando um 

prazo máximo de seis meses para apresentação das propostas.  

Após o surgimento de novas demandas, e alterações nas relações da sociedade, surgiu 

o Decreto Lei Nº 4.536/1922, que organizou o Código de Contabilidade da União. Neste 

dispositivo, encontra-se regras até hoje presentes na lei geral, como, por exemplo, a 

obrigatoriedade de publicação em diário oficial com todas as informações necessárias aos 

interessados.   

Posteriormente, foi criado o Decreto Lei Nº 200 de 25 de fevereiro de 1967, que ficou 

marcado por ser o primeiro a dispor sobre princípios da licitação. Acerca deste dispositivo, 

destaca-se que foi criada a Lei nº 5.456/1968, que determinou que o decreto supracitado 

deveria ser aplicado aos Estados e Municípios, podendo os entes apenas legislarem 

supletivamente em relação ao decreto, extinguindo a liberdade que até então tinham de 

legislar sobre a matéria. 

                                                           
4 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 

Dialética, 2010, p. 11. 
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 Com isso, surgiu um primeiro esqueleto base do procedimento licitatório, buscando 

uma padronização entre todos os entes, a qual é um dos principais aspectos criticados em 

relação à Lei nº 8.666/93. 

Entretanto, apesar de todos esses dispositivos tratarem sobre o tema, o grande marco 

histórico da licitação em âmbito nacional foi a edição do Decreto Lei nº 2.300/86. Acerca do 

tema, enfatizou Ivan Barbosa Rigolin:  

 

O antigo Estatuto Jurídico das Licitações e dos Contratos Administrativos marcou 

profunda e definitivamente seu lugar na história do direito Brasileiro, a tal ponto 

que, consoante se denota, até mesmo o legislador brasileiro de 1991 a 1993 o 

prestigiou na mais ampla medida, elegendo-o como fonte primordial de inspiração 

para a Lei 8666/93
5
. 

 

O referido dispositivo trouxe uma inestimável contribuição para a melhoria do institu-

to no Brasil, sendo o pioneiro na efetivação de conceitos como honestidade e moralidade nes-

se âmbito, porém não foi capaz de inibir práticas de corrupção administrativas, pois foi con-

duzida por grupos com interesses obscuros, que elaboraram as disposições das leis não obser-

vando o interesse público, mas sim daqueles que são capazes de influir decisivamente no pro-

cesso legislativo.  

Por fim, de forma pioneira, a Constituição Federal de 1988 abordou e disciplinou o 

tema licitações, uma vez que tal instituto está intimamente ligado ao princípio da supremacia 

do interesse público, alçando-o, com isso, ao status de disciplina constitucional. São diversos 

os dispositivos que tratam sobre o tema no âmbito da carta magna, porém convém destacar o 

artigo 22, inciso XXVII, que definiu como competente a União para legislar sobre normas 

Gerais de Licitação para todos os entes da federação, o que gerou, posteriormente a criação da 

Lei nº 8.666, ora em análise. 

A Lei Geral de Licitações foi considerada, à sua época de surgimento, a solução para a 

grande mazela da corrupção, sendo tratada como remédio heroico contra o oportunismo cri-

minoso de governantes que propagava a incidência da prática da corrupção a níveis estratosfé-

ricos. Para remediar tal mazela, o legislador dobrou a quantidade de normas, burocratizando 

de forma exponencial o procedimento. 

 Entretanto, destaca-se que erroneamente, o legislador buscou coibir a corrupção prio-

rizando a rigidez no procedimento, sendo que restou evidente que a forma mais eficaz para 

reduzir este crime seria a priorização nos mecanismos de controle e fiscalização da atuação do 

gestor público atinente a esse meio.  Constata-se, com isso, que está majoração de burocracia 

                                                           
5
 RIGOLIN, Ivan Barbosa; BOTTINO, Marco Tulio. Manual prático das licitações: (lei n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993). São Paulo: Saraiva, 2008, p. 192. 
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e rigidez ao procedimento foi inversamente proporcional a quão célere e eficiente se tornou a 

contratação pública com o advento da Lei nº8.666/93. 

Após essa contextualização da evolução histórica do instituto no âmbito nacional, é re-

levante destacar o contexto no qual foi proposto o projeto de lei no Congresso Nacional, uma 

vez que foi proposto no início de mandato do presidente Fernando Collor de Mello.  

Como é de conhecimento geral, o mandato do supracitado presidente foi marcado por 

escândalos de corrupção, compras superfaturadas e contratos públicos eivados de vícios e in-

teresses particulares dos gestores públicos da época. Deste fato, restou instaurado no ano de 

1992 a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irregularidades no governo, o que veio 

a ocasionar o processo de impeachment do presidente. Com isso, os parlamentares enxerga-

ram na aprovação da nova Lei geral de licitações, que sempre foi um marco na corrupção na-

cional, uma possibilidade de dar uma resposta aos anseios da sociedade à época. Portanto, ti-

nha-se a falsa ilusão de que uma lei extensa, prolixa e detalhista seria capaz de coibir a cor-

rupção e que iria propagar a moralização da administração pública nacional.   

Nota-se nesse ínterim, uma grande incongruência: na visão de muitos congressistas, as 

grandes mazelas advindas do procedimento licitatório eram provenientes do decreto lei 2.300 

de 1986, o qual foi um marco na propagação dos casos de corrupção no âmbito da contratação 

pública. Porém, mesmo tendo esta fama, o supracitado dispositivo legal foi usado como base 

para a elaboração da nova lei de licitações, mantendo a mesma estruturação tanto criticada nas 

discussões sobre o projeto de lei. 

Ao analisar de forma preliminar o conteúdo da lei, constata-se facilmente que o grande 

objetivo do legislador na sua edição foi garantir o princípio constitucional da isonomia, bus-

cando, a partir disso, a proposta mais vantajosa para o interesse público, não deixando à mar-

gem do procedimento os princípios basilares da administração pública, quais sejam, legalida-

de, impessoalidade, moralidade, publicidade e probidade administrativa.  

Buscando a efetivação desse objetivo, evitando-se um eventual favoritismo de certo 

particular em proveito de determinado agente público, asseverou André Janjácomo Rosilho 

em seu artigo: 

 

A Lei previu impedimentos aos agentes públicos – procurando limitar seu espaço de 

liberdade –, traçou uma série de definições, elencou modalidades licitatórias24 – tais 

como concorrência, tomada de preços e convite, apartando-as de acordo com o valor 

das contratações –, desenhou um minucioso processo de habilitação25 – etapa na 

qual os participantes da licitação devem demonstrar que estão aptos a serem contra-
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tados pelo poder público em vistas do objeto contratual26 – e traçou procedimentos 

para o julgamento e a adjudicação do contrato ao vencedor
6
. 

 

 

1.2 Fundamentos e formalidades  

Analisando-se a exposição de motivos do Decreto-lei 2.300/1986, ato normativo que 

foi usado como base para a Lei Geral de Licitações, conforme supracitado, depreende-se que: 

 

5. O princípio da licitação, que este projeto consagra como norma reitora da 

atividade administrativa, reflete as exigências da ordem democrática, que impõe a 

observância estrita dos postulados da igualdade, da probidade e da publicidade
7
.  

 

Além disso, pela leitura, constata-se implicitamente que o referido dispositivo também 

consagra o princípio da isonomia, uma vez que atesta a necessidade de garantir idêntica 

oportunidade a todos os interessados no procedimento, afirmando, de forma expressa que 

“será vedado a formulação de quaisquer cláusulas ou a inclusão de quaisquer condições que 

pelo caráter seletivo e discriminatório de que se revistam, comprometam, restrinjam ou 

frustrem a competitividade ínsita ao procedimento licitatório”
8
 (Item seis). 

Em relação as finalidades do instituto, não se pode negar que todos os conceitos 

possuem como denominador comum a ideia de que trata-se de atos voltados à busca da 

melhor proposta, sendo esta a maior finalidade, juntamente com a ideia de maior 

vantajosidade. 

Ressalta-se que esta ideia de melhor proposta e vantajosidade não está intimamente 

ligada a parâmetros meramente monetários, a finalidade maior do instituto não se resume a 

economicidade, mas sim, segundo a própria lei nº 8.666/93, existem interesses maiores, pois o 

certame busca o interesse público de várias outras formas. Cita-se como exemplo a inclusão 

no art. 3, caput da supracitada da lei o incentivo a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, bem como os dispositivos em que conferem vantagens e melhores condições para 

empresas brasileiras que invistam no desenvolvimento da tecnologia.  

Destaca-se, também, que a licitação não é apenas relevante no âmbito administrativo e 

público. O instituto se equipara a um direito fundamental, conforme ressalta Weingartner 

                                                           
6
 ROSILHO. André Janjácomo. As licitações segundo a Lei 8.666: um jogo de dados viciados. p. 10. Disponí-

vel em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2675943/mod_resource/content/1/201203 12%20-

%20As%20licita%C3%A7%C3%B5es%20segundo%20a%20Lei%208666_um%20jogo%20 

de%20dad%E2%80%A6%20%282%29.pdf > Acesso em: 17 de maio 2019. 
7
 BRASIL. Licitação – Decreto-Lei nº 2.300 – Exposição de Motivos. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45345/43832>. Acesso em 17 de maio 2019.  
8
 Ibidem. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2675943/mod_resource/content/1/20120312%20-%20As%20licita%C3%A7%C3%B5es%20segundo%20a%20Lei%208666_um%20jogo%20de%20dad%E2%80%A6%20%282%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2675943/mod_resource/content/1/20120312%20-%20As%20licita%C3%A7%C3%B5es%20segundo%20a%20Lei%208666_um%20jogo%20de%20dad%E2%80%A6%20%282%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2675943/mod_resource/content/1/20120312%20-%20As%20licita%C3%A7%C3%B5es%20segundo%20a%20Lei%208666_um%20jogo%20de%20dad%E2%80%A6%20%282%29.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45345/43832
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Neto
9
 ao tratar de licitação como um “direito de defesa”, pois serve como instrumento de 

efetivação dos direitos protegidos pela Constituição, uma vez que dos princípios da isonomia 

e da busca pela melhorar proposta, derivam diversas garantias e direitos fundamentais 

presentes no texto expresso da carta magna.  

Como os princípios da livre concorrência e iniciativa, publicidade, julgamento 

objetivo, devido processo legal, bem como todos os presentes no art. 37 da Constituição, 

quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa e eficiência.  

Acerca dos fundamentos, José dos Santos Carvalho Filho
10

 afirma que o instituto 

possui dois parâmetros principais para se nortear, são eles: Moralidade administrativa e 

igualdade de oportunidades.  

Moralidade administrativa é um princípio constitucional presente no art. 37, caput da 

Constituição Federal que incumbe ao administrador agir com lealdade e boa-fé no trato com 

os particulares, sendo vedada qualquer conduta astuciosa.  Segundo este princípio, deve-se 

realizar o procedimento licitatório para que o contrato seja fechado com aquele que oferecer a 

melhor proposta, possuindo relação com o princípio da impessoalidade, pois quando não se 

destina tratamento especial a um concorrente, tem-se a impessoalidade e a moralidade assegu-

radas.  

Já a igualdade de oportunidades consiste no fato de o administrador ter que garantir es-

ta igualdade a todos os participantes do certame. Isso porque apenas dessa forma a competiti-

vidade entre os participantes estaria garantida e estimulada, o que é essencial ao instituto da 

licitação, pois não seria crível afirmar que a administração conseguiria obter a melhor propos-

ta sem a presença da competitividade. 

Por fim, como todo instituto presente no ordenamento jurídico, a Lei nº 8.666/93 tem 

como fundamento incontáveis princípios que determinam sua natureza estrutural, como tam-

bém em todas as suas aptidões funcionais.  

O renomado doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello afirmou: 

 

O mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição funda-

mental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo 

de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógi-

                                                           
9
 WEINGARTNER NETO, Jayme. Para a concretização de uma garantia instituição: licitação na concessão de 

serviços públicos. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A constituição concretizada. Porto Alegre: Livraria do 

advogado, 2000, p 256-257. 
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª Edição. Rev, Atual, e Ampl. 

São Paulo: GEN/Atlas. 2018, p. 315-316. 
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ca e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sen-

tido harmônico
11

.  

 

Os princípios básicos do instituto estão presentes no art. 3 da lei 8666. São eles: Lega-

lidade, que determina que o administrador observe o devido processo legal e todas as regras 

que a lei impõe; Moralidade e impessoalidade, conforme o supracitado; igualdade, que asse-

gura o tratamento igualitário nas condições da concorrência pelo contrato; publicidade, que 

estabelece que a licitação deve ser amplamente divulgada, possibilitando o conhecimento das 

regras a um maior número de pessoas; probidade administrativa, que exige que o administra-

dor atue com honestidade para com os licitantes, bem como com a própria administração; vin-

culação ao instrumento público, que determina que as regras estipuladas para o procedimento 

devem ser observadas por todos, sendo uma garantia dos administrados e do administrador; 

julgamento objetivo, o qual determina que os critérios e fatores seletivos previstos no edital 

devem ser adotados sempre para o julgamento, evitando eventual surpresa para o licitante. 

Ressalta-se, porém, que além desses princípios basilares, existem princípios correlatos 

muito relevantes para o instituto, como, por exemplo, o Princípio da competitividade, sigilo 

das propostas e vedação a oferta de vantagens.  

 

1.3 Procedimento licitatório 

Quando se pensa em licitação, deve-se pensar em uma sequência de atividades da ad-

ministração e dos interessados, estando essas atividades todas formalizadas pelo legislador, 

para que se chegue ao objetivo almejado, não sendo crível atestar que a licitação pode se e-

xaurir com a instantaneidade. Por isso, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho acredita 

que a natureza jurídica da licitação é de procedimento administrativo com fim seletivo, uma 

vez que registra: “o procedimento constitui um conjunto ordenado de documentos e atuações 

que servem de antecedente e fundamento a uma decisão administrativa, assim como às provi-

dências necessárias para executá-la”
12

.  

Sobre esse procedimento, a grosso modo, contata-se que é preciso que a administração 

divulgue o que pretende contratar, que os interessados juntem documentos e propostas, que se 

obedeça um processo formal de escolha. Destaca-se que esse procedimento possui uma se-

quência ordenada de atividades, sendo um procedimento vinculado, uma vez que suas regras 

estão fixadas na lei 8666/93, sendo pertinente aqui destacar o disposto no artigo 38 da lei: 
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Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo ad-

ministrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e 

ao qual serão juntados oportunamente: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 

II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, 

ou da entrega do convite; 

III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou ofici-

al, ou do responsável pelo  convite; 

IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem; 

V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibi-

lidade; 

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; 

VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifesta-

ções e decisões; 

IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, funda-

mentado circunstanciadamente; 

X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 

XI - outros comprovantes de publicações; 

XII - demais documentos relativos à licitação
13

. 

 

Assim, por todas estas etapas estarem expressas no dispositivo legal, deve o adminis-

trador segui-las rigorosamente, pois caso alguma etapa deste procedimento não esteja presen-

te, o direito dos interessados e a probidade do certame não estarão resguardados. 

Além do fato do administrador ter que seguir o que está presente no artigo 38 da lei, o 

legislador estadual ou municipal também está vinculado a essas etapas, pois de acordo com 

art. 22, XXVII da Constituição Federal é de competência privativa da União legislar sobre 

normas gerais, dando, com isso, caráter constitucional ao procedimento estabelecido na Lei 

Geral de Licitações. Acerca disso, assevera Carvalho Filho: 

 

Os parâmetros jurídicos relativos ao procedimento têm assento constitucional. Não 

pode a lei, por conseguinte, pena de inconstitucionalidade, autorizar tribunais de 

contas e casas legislativas a sustar licitações, porquanto a constituição não lhes con-

fere tal atribuição
14

.  

 

Antes de abordamos o procedimento com maior especificidade, convém ressaltar que a 

Lei 8.666/93 previu em seu texto cinco modalidades de licitação, quais sejam, concorrência, 

tomada de preço, convite, leilão e concurso. Porém, apenas as três primeiras buscam o fim 

almejado pela lei, que é a contratação de obras, serviços e fornecimentos de produtos, tendo o 

leilão e o concurso fins específicos.  

Por conta da modalidade concorrência ter um maior rigor formal e uma maior 

complexidade, tendo em vista que é a modalidade mais adequada para contratações de grande 
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vulto, entendeu-se oportuno a abordagem específica sobre essa modalidade no presente 

trabalho.  

José dos Santos Carvalho Filho
15

, ao abordar tal modalidade, acentua que as suas 

principais características são o formalismo acentuado, sendo exigido sempre a fase inicial de 

habilitação preliminar de cada participante, a fim de apurar suas condições, bem como a 

publicidade mais ampla, a qual determina prazos mais longos de divulgação do edital frente 

as outras modalidades.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua o procedimento da concorrência como “uma 

série de atos preparatórios de ato final objetivado pela Administração. A licitação é um 

procedimento que exige uma sucessão de atos e fatos da Administração e atos e fatos do 

licitante”
16

.  

 Segundo o art. 38 determina, o procedimento possui duas fases, a interna e a externa. 

A fase interna é considerada uma fase gestacional do procedimento, onde há a abertura do 

processo dentro do órgão que vai realizar a licitação, sendo neste momento definido o objeto 

do instituto e a indicação dos recursos para a despesa pública. Já a fase externa tem o seu iní-

cio no momento em que o certame se torna público, geralmente materializado na publicação 

do edital.  

 A fase interna se inicia com a instauração do processo administrativo, o qual segundo 

o caput do art. 38 da lei, deverá ser “devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo 

a autorização respectiva, a indicação sucinta do seu objeto e do recurso próprio para a despe-

sa”
17

. Ressalta-se que em relação a exigência da comprovação de recursos para a futura des-

pesa, a lei não determina que o montante integral do certame já esteja disponibilizado no iní-

cio da execução do contrato, mas sim exige que haja recursos suficientes, devidamente regis-

trados na lei orçamentária para o pagamento do objeto do procedimento.  

 Após esta etapa, o procedimento ficará a cargo de uma comissão de licitação, que será 

responsável pela condução do certame. Essa comissão é composta por no mínimo três mem-

bros, sendo pelo menos dois deles servidores públicos qualificados pertencentes aos quadros 

permanentes dos órgãos da administração responsável pela licitação. Destaca-se que uma das 

inovações trazidas pela Lei nº 8.666/93 foi o estabelecimento da responsabilidade solidária 

dos membros da comissão por todos os atos por ela praticados, sendo tal medida justificada 
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pelo objetivo do legislador de controlar de forma mais rígida a retidão e probidade do proce-

dimento.  

Antes de adentrar na fase do edital, convém destacar uma das formalidades presentes 

no âmbito da concorrência, que é a exigência trazida pelo artigo 39 da lei, que determina que 

nos casos de licitações de grandes vultos (que possuam um valor maior que cem vezes o limi-

te do art. 23, I, “c” da Lei Geral de Licitações) será obrigatório que o processo de licitação 

antes de ser iniciado tenha uma audiência pública, designada pela autoridade competente com 

no mínimo 15 dias úteis de antecedência da data prevista para a publicação do edital. O intuito 

do legislador ao editar esta norma foi o de permitir que as comunidades interessadas, bem 

como entidades representativas, possam debater com a Administração todos os aspectos da 

contratação futura, abordando sobre a conveniência dos futuros gastos, os benefícios e malefí-

cios que o procedimento irá gerar e eventuais transtornos comunitários. 

O procedimento licitatório da modalidade concorrência no âmbito da Lei nº 8666/1993 

possui cinco fases: edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. 

A fase externa do procedimento se inicia com o lançamento do edital pela a adminis-

tração pública, estando todos os seus requisitos presentes no artigo 40 da Lei nº 8.666/1993
18

.  

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro define:  

 

O edital é o ato pelo qual a Administração divulga a abertura da concorrência, fixa 

os requisitos para participação, define o objeto e as condições básicas do contrato e 

convida a todos os interessados para que apresentem suas propostas
19

. 

 

  Constata-se que o edital é a fase em que é divulgado todas as regras que preci-

sarão ser observadas durante todo o procedimento licitatório. O edital é considerado como a 

lei da licitação, fazendo com que caso seja descumprido, todo o procedimento estará sujeito a 

declaração de sua nulidade, sendo, por conta disso, o principal exemplo e a principal aplica-

ção do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 Acerca disso, destaca-se que qualquer cidadão poderá impugnar o edital caso seja ob-

servado alguma irregularidade, sendo necessário apenas protocolar o pedido de impugnação 

até cinco dias antes da data para o início da habilitação. Essa possibilidade assegura a todos o 

direito de petição, constitucionalmente estabelecido, conforme dispõe o art. 5º, inciso XX-

XIV, alínea “a” da Carta Magna.  
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 Foi determinado um prazo limite para a apresentação da impugnação, sob pena de de-

cadência ao direito de impugnar, pois havia uma pratica pelos licitantes muito prejudicial ao 

procedimento. Os participantes da licitação deixavam transcorrer todo o procedimento sem 

fazer qualquer ressalva ou apontamento de irregularidade em relação ao edital e somente a-

presentava e se manifestava quando a Administração tomava alguma decisão desfavorável a 

pessoa.  

 Após o lançamento do edital, tem-se a segunda fase do procedimento, a habilitação. 

Segundo conceitua Marçal Justen Filho “a habilitação consiste no conjunto de atos orientados 

a apurar a idoneidade e a capacitação de sujeito para contratar com a Administração Públi-

ca”
20

. 

 Busca-se com o cumprimento desse conjunto de atos e com o preenchimento dos re-

quisitos previstos na lei e no ato convocatório a obtenção do direito de contratar com a Admi-

nistração Pública.  

 A Lei nº 8.666/1993 sacramentou a tradição formal brasileira em relação ao instituto, 

ao consagrar a apuração do cumprimento das condições para o direito de licitar anteriormente 

ao exame e julgamento das propostas. Na visão do legislador, a determinação pelo procedi-

mento dessa forma teve como intuito principal assegurar o princípio da isonomia, pois acredi-

tou-se que caso o julgador tivesse contato com as propostas antes da habilitação, teria conhe-

cimento da proposta mais vantajosa, atuando, com isso, de forma tendenciosa no julgamento. 

Para evitar esta pratica, adotou-se a sistemática de que o julgador apenas poderá apreciar as 

propostas daqueles em que já preencheram todos os requisitos e condições da habilitação. 

 Acerca disso, Marçal Justen Filho assevera: 

 

Os requisitos para o sujeito participar da licitação podem ser denominados de “con-

dições de participação”. A expressão indica o conjunto de exigências, previsto em 

lei e no ato convocatório, cujo descumprimento acarretará a ausência de apreciação 

de sua proposta
21

. 

 

 Os requisitos de habilitação estão dispostos na lei entre os artigos 27 e 32. É lícito à 

comissão de licitação estipular no edital apenas requisitos no âmbito da habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que foi in-

troduzido pela Lei nº 9.854/99. Ressalta-se que é vedado ao edital suprimir os limites legais 

impostos na lei e introduzir novos requisitos de habilitação. 
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 Ao tratar sobre a disciplina legislativa dos requisitos para a habilitação, Marçal Justen 

Filho
22

 critica a solução do legislador para assegurar todos os princípios basilares do instituto, 

ao afirmar que reduzir as exigências, especialmente técnicas ao máximo e determinar que a 

comprovação da capacidade para cumprir o contrato se desse apenas pelo meio documental 

dificulta a comprovação da chamada capacitação técnica real. Assim, tal determinação impe-

de a possibilidade de a comissão estipular como requisito a apresentação de produtos, por e-

xemplo, o que seria muito pertinente e proveitoso na busca pelo contrato mais vantajoso.  

 É imperioso ressaltar que os efeitos do estabelecimento de todos estes requisitos da 

habilitação interferem incisivamente no procedimento licitatório, uma vez que podem ferir 

princípios relevantes como a proporcionalidade e a competitividade. A fixação elevada e rígi-

da de requisitos determina uma redução de potenciais licitantes, pois quanto maior a exigên-

cia, menor será o número de participantes aptos, fato que consequentemente leva a uma ele-

vação do preço do contrato.  

 Em contrapartida, não pode a Administração reduzir ao extremo o número de requisi-

tos, pois dá margem a licitantes que não possuem uma capacitação mínima a serem contrata-

dos, elevando-se, com isso, o risco de contratações ineficientes. 

 Assim, deve a Administração estabelecer requisitos mínimos para assegurar a contra-

tação de licitantes capazes de prestar o serviço de forma adequada, visando atender ao princí-

pio da eficiência. Acerca disso, destaca-se que segundo estabelece a parte final do artigo 37, 

inciso XXI da Constituição Federal “somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”
23

. 

 Após o estabelecimento dos requisitos, em respeito ao princípio da publicidade, deverá 

a comissão proceder com a abertura dos envelopes dos participantes contendo toda a docu-

mentação em ato público, devendo todos os documentos abertos serem rubricados pelo lici-

tante e pela comissão. Após a conferência dos documentos, constata-se quais licitantes cum-

priram e preencheram todos os requisitos necessários para se tornarem habilitados. Os que 

não cumpriram são considerados inabilitados e recebem de volta o envelope com as suas res-

pectivas propostas, momento em que poderão apresentar recursos contra a supracitada deci-

são. 

 Destaca-se que é preciso que os inabilitados expressamente desistam da interposição 

de recurso para que o procedimento licitatório continue. Caso contrário, este ficará suspenso 
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até o julgamento de todos os recursos dos inabilitados ou após a transcrição do lapso temporal 

máximo recursal.  

 Logo após a definição dos habilitados, tem-se o julgamento das propostas, em que de-

verá ser observado pela comissão a razoabilidade dos preços e a compatibilidade da proposta 

com os requisitos e exigências do edital, devendo consagrar vencedora aquela que for consi-

derada a mais vantajosa para a Administração, observando sempre todos os critérios objetivos 

de julgamento estabelecidos no edital.  

 Com a escolha da proposta mais vantajosa, tem-se a fase da classificação. Segundo 

estabelece José dos Santos Carvalho Filho: 

 

Na classificação, a Administração ordena a lista daqueles que atenderam as condi-

ções do instrumento convocatório, de forma a que em primeiro lugar figure a melhor 

proposta (e, pois, a vitoriosa) e, após, as restantes, sempre se colocando na relação, 

as melhores frente das piores
24

. 

 

 Determinada a ordem classificatória, a comissão da licitação deverá expedir ato admi-

nistrativo declaratório, em que atestará o fim do procedimento e a dará status de vencedor do 

procedimento ao licitante que figura em primeiro lugar na classificação do certame. Porém, 

ressalta-se que com esse ato administrativo o vencedor não ganha o direito de celebrar o con-

trato, pois este ato não gera obrigação à Administração, uma vez que antes disso, a comissão 

de licitação deverá encaminhar o procedimento para a autoridade superior, a fim de constatar 

a regularidade formal e exarar o eventual parecer favorável à celebração do contrato.  

 Com a remessa do procedimento à autoridade superior, tem-se a última fase que é a de 

homologação e adjudicação. Nesse momento, a autoridade pode remeter o procedimento para 

a comissão para corrigir irregularidades, invalidá-lo caso o vício seja insanável, revogar a lici-

tação por razões de ordem administrativa ou homologar o ato do resultado final da comissão, 

atestando a legalidade do procedimento. Com isso, por configurar um controle hierárquico, a 

natureza jurídica do ato administrativo emanado pela autoridade superior será o de confirma-

ção. 

 Por consequência, a homologação do procedimento determina a sua adjudicação, fase 

que constitui o objeto da contratação, o atribuindo ao vencedor do certame, constituindo, nes-

se momento, o direito do vencedor de celebrar o contrato com a Administração Pública.  

 

 

                                                           
24

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª Edição. Rev, Atual, e Ampl. 

São Paulo: GEN/Atlas. 2018, p. 363. 



24 

1.4 Infrações e sanções administrativas 

 Quando se pensa em infrações e sanções, tem-se uma falsa dedução de que tais institu-

tos se referem apenas aos licitantes. Porém, tal premissa não é verdadeira. O artigo 82 da Lei 

nº 8.666/1993 determina a possibilidade de ser reprimida condutas dos agentes da Adminis-

tração.  

 Marçal Justen Filho, ao comentar o supracitado dispositivo assevera: 

 

O agente administrativo que infringir seus deveres legais ou propiciar, por ação ou 

omissão, o prejuízo aos interesses fundamentais e a frustação da tutela à licitação 

deverá ser punido. Sujeita-se à responsabilização civil, penal e administrativa
25

. 

 

 Acerca dessa responsabilização, ressalta-se que por consequência do cometimento de 

alguma infração, poderá o agente ser obrigado a suprir as perdas e danos provenientes de seu 

ato com os seus próprios recursos. 

 Destaca-se que o artigo 85 da Lei Geral, de modo bem genérico e amplo, abarca a tu-

tela penal das infrações praticadas no curso da licitação apenas no âmbito da Administração 

Pública ao determinar a responsabilização pelas infrações a todos os entes da administração 

direta, como também ao evidenciar um conceito amplo de administração indireta. Já que em 

seu caput delimitou as infrações penais as “respectivas autarquias, empresas públicas, socie-

dades de economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle 

direto ou indireto”
26

, atendendo, assim, a orientação constitucional. 

 Pode-se apontar, como infrações previstas na Lei nº 8.666/1993, a inexecução total ou 

parcial do contrato, recusa injustificada em assinar o contrato, atraso injustificado na execu-

ção do contrato, fraude fiscal, prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licita-

ção, demonstração de inidoneidade para contratar com a administração e a falta ou defeito na 

execução do contrato.  

 Acredita-se que não é pertinente ao presente trabalho esgotar o tema, apontando a de-

finição de cada espécie e destacando suas diferenças. Em contrapartida, reputa-se válido o a-

pontamento crítico da doutrina em relação as lacunas legislativas e inseguranças jurídicas o-

casionadas pelo instituto no âmbito licitatório.  
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 De forma inicial, a grande crítica relacionada ao tema está no fato da existência de 

uma relevante dificuldade de se apontar a definição legal da ilicitude e prever quais casos de 

cabimento das sanções em cada espécie de infração.  

 Além disso, cita-se o entendimento de que o disposto nos artigos 87 e 88 da lei ofende 

o princípio da tipicidade, uma vez que delimita de forma exponencialmente genérica o com-

portamento típico, sem determinar expressamente as hipóteses de cabimento das sanções ati-

nentes às infrações. O legislador não deixou claro na elaboração da lei se tais dispositivos são 

de normas gerais e reprodução obrigatória dos entes e órgãos da Administração Indireta, ou se 

dizem respeito apenas ao âmbito da União, não definiu prazos de duração e de prescrição das 

infrações e sanções, e, por fim, não estabeleceu a autoridade competente para aplicar a sanção 

de cada espécie de infração, o que gera uma imensa instabilidade jurídica, uma vez que tal 

ausência incide na discricionariedade de cada ente na definição e estabelecimento da sanção e 

sua respectiva dosimetria. 

Já em relação as sanções administrativas, o artigo 58 em seu inciso IV da Lei Geral de 

Licitações conferiu a Administração a prerrogativa de impor sanções aos licitantes contratados 

por ela, fato que é um dos principais exemplos das chamadas cláusulas exorbitantes, uma vez 

que esse serviço prestado, por ser público, não pode ser interrompido, diante de sua essencia-

lidade para com a sociedade.  

O supracitado ato normativo institui entre os artigos 86 a 88 as sanções passíveis de 

aplicação pela a Administração Pública enquanto figura contratante no âmbito licitatório.   

Uma vez que a instituição de sanções excede a órbita do caráter instrumental, estando 

intimamente ligado ao processo e não ao procedimento, entende-se que o disposto na Lei Ge-

ral de Licitações no âmbito sancionatório deve ser considerado como norma geral. O legisla-

dor, ao instituir essas sanções buscou garantir o afastamento de licitantes incapazes ou inidô-

neos para contratar junto a Administração Pública, tendo como intuito principal a redução de 

contratos que não representam a melhor proposta e que frustram o interesse público. 

Apesar do discurso uníssono de que a seção da lei que trata das sanções administrati-

vas possui caráter de norma geral, Pereira Junior
27

 afirma que cabe a cada órgão ou ente a a-

daptação das penas atinentes a cada caso concreto, em se tratando de dosimetria. Entretanto, 

resta vedado qualquer hipótese de redefinição das sanções e de suas abrangências por parte 

dos entes ou órgãos. Segundo o autor, esta vedação se mostra pertinente para manter a coerên-

cia do sistema sancionatório.  
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Essa flexibilização da aplicação no caso concreto é um dos assuntos mais criticados do 

instituto. Isso porque é evidente a insuficiência técnica do disposto na lei quando da sua ela-

boração, fato que possibilita diversos questionamentos e indefinições na aplicação da sanção 

na esfera licitatória. 

De forma contraria ao que afirma Jessé torres sobre a existência da discricionariedade 

dos entes na determinação das penas, assevera Marçal Justen Filho: 

 

Afigura-se inconstitucional e incompatível com a ordem jurídica brasileira argumen-

tar que a autoridade administrativa disporia da faculdade discricionária de escolher, 

no caso concreto a sanção cabível. Essa solução viola o sistema constitucional
28

. 

 

 Destaca-se que essa faculdade de escolha da administração de como aplicar cada san-

ção ofende o princípio da legalidade, uma vez que não há no texto normativo a descrição da 

hipótese de incidência de cada sanção. Como a lei é silente, resta evidente que qualquer apli-

cação sancionatória que possa estar definida no ato convocatório seria inconstitucional, pois 

ofende o supracitado princípio.  

Entretanto, há julgados do Superior Tribunal de Justiça
29

 que afirma a possibilidade de 

impor condições específicas sancionatórias sem estar devidamente expresso no ato normativo 

legal, afirmando que a discricionariedade da Administração para promover o sancionamento é 

válido. 

 Tem-se previstas na lei quatro espécies de sanções administrativas, quais sejam, adver-

tência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.  

 A advertência é uma sanção com menor índice de gravidade, sendo cabível, majorita-

riamente, nos casos de inexecução parcial de deveres de diminuta monta e possui dois efeitos 

principais, a submissão do particular a uma fiscalização mais atenta e em caso de reincidên-

cia, estipula que o particular sofra uma punição mais severa. Entretanto, conforme já supraci-

tado, não há na lei a delimitação das hipóteses de quando a advertência é cabível, assim como 

não estabelece quais são as consequências mais graves ao particular reincidente, fato que re-

duz sobremaneira a aplicação da sanção. 

 Já a multa, conforme dispõe o art. 86 da lei, determina que compete ao edital e ao con-

trato disciplinar os pressupostos de sua aplicação, não tendo o dispositivo, sequer estabelecido 
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um patamar máximo da sanção, seja ela moratória ou punitiva, fato que é imensamente criti-

cado, sendo apontado como um dos exemplos de inconstitucionalidade da lei
30

. 

 As duas últimas espécies de sanções são as mais graves e por conta disso, exigem uma 

conduta mais reprovável e prejudicial ao interesse público pelo particular. É pertinente anali-

sa-las conjuntamente, pois o legislador não previu qualquer diferenciação entre os seus pres-

supostos de aplicação. Porém, convém destacar a principal diferença entre as espécies. A sus-

pensão do direito de licitar produz, segundo a lei, efeitos no âmbito do ente ou órgão adminis-

trativo que for o sujeito ativo da relação licitatória. Já a declaração de inidoneidade é uma 

sanção que não apenas alcança o ente aplicador, mas sim vincula toda a Administração Públi-

ca.  

 Ressalta-se que o art. 88, que disciplina essas duas sanções também sofre o mesmo 

mal a que comete todas as espécies. A ausência de definição quanto aos seus pressupostos. 

Isto se dá, pois os analisar o disposto no caput e nos incisos, constata-se uma generalidade 

exacerbada, o que evidentemente ofende ao princípio da tipicidade e dificulta a sua aplicação. 

 Portanto, nota-se que a parte atinente às sanções e infrações no âmbito da Lei nº 

8.666/93 carece de muitos reparos, sendo necessária uma atuação efetiva normativa do legis-

lador, a fim de reduzir as incertezas e indefinições sobre diversos aspectos, como a questão da 

aplicação das sanções, a autoridade competente e o seu âmbito de incidência.  

 Ao dispor sobre a necessidade da atuação legislativa e administrativa, a fim de tornar 

aplicação do instituto válida Marçal Justen Filho afirma:  

 

O sancionamento ao particular, dependerá, então, da comprovação da existência de 

uma infração eivada de reprovabilidade, cuja ponderação traduzir-se-á na imposição 

da sanção adequada. A atividade de identificação da ilicitude e da ponderação da 

sanção adequada deverá traduzir-se num processo administrativo, conduzido sob a 

mais perfeita imparcialidade
31

.  

 

 

1.5 Lei de Licitações: Entrave ou Solução? 

É essencial evidenciar o porquê de se impor à Administração o dever de instaurar o 

processo licitatório como etapa prévia à celebração de contratos. É relevante, antes de se bus-

car, pelo argumento da ineficiência e inadequação da lei, desconstituir um procedimento tão 

relevante e tradicional como a licitação, é preciso apontar os desvios e mazelas as quais o pro-
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cedimento é vítima, negando de plano qualquer julgamento prévio, bem como deixando de 

destacar causas dos infortúnios constatados na lei.  

O procedimento licitatório da lei 8.666/93 recebe inúmeras críticas pois é um dos prin-

cipais exemplos da burocratização estatal, que para afastar qualquer interferência pessoal, ca-

pitaneada por um subjetivismo dos agentes públicos, instituiu, por meio de um caráter legal 

das normas e regulamentos, uma formalidade nas comunicações, uma impessoalidade das re-

lações e um procedimento padronizado e rígido um instituto lento, custoso e demorado.  

Ao editar a lei, o legislador buscou consolidar e ratificar princípios que foram surgindo 

após uma longa tradição legislativa. Ao buscar essa consolidação, tentou-se criar uma padro-

nização legislativa afim de coibir mazelas presentes no âmbito da contratação pública existen-

tes à época de sua criação. 

A supracitada lei no meio doutrinário propicia diversos debates acalorados em que 

muitos apontam diversos aspectos negativos em contrapartida aos que a defendem. 

Buscou-se ao editar a lei uma padronização que é muito criticada, porém, de forma 

muito acertada, Marçal Justen Filho asseverou a respeito do tema que “a uniformidade e a e-

xaustividade da regulação legal provocam prejuízos à Administração, impedindo a eficiência 

na gestão da coisa pública. Deve ter-se cautela com essas acusações, em grande parte impro-

cedentes.”
32

. Isto porque, segundo o Autor, a maior causa de dificuldades nas contratações 

públicas está na elaboração ineficiente de atos convocatórios para o procedimento, ao afirmar 

que: 

 

Os defeitos da Lei nº 8666 são agravados por interpretações mecanicistas, que pre-

tendem enfrentar o diploma legal como se fosse uma espécie de “manual de instru-

ções”, a ser obedecido literal e textualmente. Muitos problemas poderiam ser evita-

dos se os editais deixassem de ser meras repetições automáticas do passado. São in-

cluídas exigências dispensáveis e despropositadas. Em contrapartida, regras úteis e 

necessárias deixam de constar do ato convocatório
33

. 

 

 Existe uma grande parcela da sociedade que afirma que os resultados das contratações 

provenientes do procedimento da Lei nº 8.666 não tem suprido a real necessidade e os anseios 

da população. Mesmo que o procedimento esteja correto e atenda todas as exigências legais, 

afirma-se que existe uma dissonância entre a norma e as reais condições e fatores necessários 

para que o serviço contratado cumpra a sua função. O processo licitatório nos termos da su-

pracitada lei prioriza a padronização do objeto e, consequentemente, busca o melhor preço 

dentro desse padrão almejado.  
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No entanto, essa priorização pelo o preço do produto, via de regra, impossibilita a a-

quisição dos melhores produtos oferecidos no mercado atual, uma vez que os produtos prove-

nientes de uma melhor tecnologia, que propiciem uma maior eficiência no serviço prestado 

naturalmente são mais caros, fazendo com que ao priorizar o preço, a lei de licitações não ga-

rante a observância do princípio da eficiência na gestão dos gastos públicos, evidenciando 

muitas vezes a aquisição de produtos de baixa qualidade, destoantes àqueles consumidos fora 

da esfera pública pelo cidadão comum. 

Segundo André Lucirton Costa, essa padronização, que por ele é chamada de “padro-

nização forçada”, gera uma interferência perniciosa no âmbito da concorrência no procedi-

mento licitatório, ao destacar que:  

 

É necessário rever os procedimentos propostos pela atual Lei de Licitação, pois, 

quando mantém uma padronização forçada dos produtos, via especificação (lem-

brem-se de que os produtores concorrem pela diferenciação), ela deixa de estimular 

um tipo de concorrência importante entre os vendedores
34

. 

 

Já em uma esfera positivista em relação ao procedimento licitatório da Lei nº 8.666/93, 

ao destacar as finalidades buscadas por meio da licitação, Marçal Justen Filho deixa evidente 

que as formalidades do processo licitatório “não autorizam transformar a licitação numa espé-

cie de solenidade litúrgica”, afirmando, com isso, que “o administrador e o intérprete têm o 

dever de verificar, em cada caso, se as solenidades escolhidas realizam de modo efetivo e 

concreto os valores protegidos pelo Direito”
35

, observando sempre o fato de que esses valores 

são pertinentes, já que são a materialização dos princípios da Administração Pública. O Autor 

afirma, ainda, que “esses valores são os princípios que amparam a Administração Pública e 

protegem a igualdade de tratamento devida a toda pessoa, seja ela física ou jurídica, interessa-

da em participar das licitações”
36

. 

Além disso, cita-se que de forma superficial, o senso comum tem atribuído a inefici-

ência das licitações ao excesso de burocracia, pelo fato da existência de um excessivo número 

de regras. Porém, vale destacar o conceito de burocracia de Gercina Alves de Oliveira “é uma 

tentativa de organizar as atividades humanas por critérios puramente racionais e seculares que 
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permitam o exercício da autoridade sobre as pessoas e os fatos, dentro de uma área determi-

nada em que tais atividades se desenvolvem”
 37

. 

Assim, apesar do apontamento de que a exigência de licitação é a responsável por re-

sultados ineficientes da atividade administrativa, não se pode assegurar que tal afirmação seja 

uma verdade absoluta, pois de fato a norma precisa de reparos e está repleta de vicissitudes, 

porém apontá-la como única responsável é uma afronta a boa-fé e aos princípios previsto no 

art. 37, XI da Constituição da República.  

Acerca disso, de forma brilhante o autor José Cretella Junior destaca que o processo 

licitatório é “o meio mais idôneo para possibilitar contratos mais vantajosos para o Estado, o 

que se dá conforme os princípios que regem a lei da oferta e da procura”
38

, assim como desta-

ca que apenas o instituto da licitação é capaz de “colocar a salvo o prestígio administrativo, 

escolhendo não o preferido, mas aquele que objetivamente, fez a melhor proposta”
39

 assegu-

rando, assim, princípios constitucionais presentes no art. 37, como o da eficiência, da impes-

soalidade e o da moralidade.  

De forma contrária, estudos apontam que a rigidez da Lei nº 8.666/93 resulta no au-

mento do custo e determina que as contratações provenientes desse procedimento sejam mais 

demoradas, uma vez que os prazos entre as fases do procedimento são muito longos, bem co-

mo ao fato de que segundo a supracitada lei, existe uma ampla possibilidade de recursos, fa-

zendo com o que o procedimento licitatório se afaste do conceito de gestão pública eficiente, 

célere e eficaz. 

A partir da instituição da Lei de Licitações, o cenário das contratações públicas no 

Brasil ficou marcado por inúmeras alterações, sendo que em muitas delas buscou-se tornar os 

processos licitatórios mais céleres, mais objetivos ao apontar os seus objetos a fim de que seja 

propiciado a população uma maior qualidade no serviço prestado. Porém, será que esses obje-

tivos foram alcançados, evidenciando processos mais eficientes, céleres e menos custoso para 

a Administração Pública? 
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CAPÍTULO II 

TRANSFORMAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 10.520/2002 

 

2.1 Evolução legislativa 

A modalidade do pregão surgiu na Lei nº 9.472/97, conhecida como a Lei Geral de Te-

lecomunicações, sendo prevista para uso restrito da ANATEL, possuindo como fim o estabe-

lecimento do procedimento com vista às aquisições de bens e serviços comuns, sem qualquer 

restrição de valor da supracitada agência reguladora. 

Com a utilização pela entidade do procedimento, constatou-se que a modalidade pre-

gão gerou resultados mais eficazes e céleres frente à Lei nº 8.666/93, propiciando a confecção 

de contratos com valores mais atrativos para a Administração em um menor espaço de tempo.  

Após o sucesso nas contratações pela ANATEL, a modalidade foi estendida para todas 

as agências reguladoras nacionais, por meio da edição da Lei nº 9.986/00. 

De modo contínuo, com a continuidade dos bons resultados advindos da instituição do 

pregão, o Governo Federal decidiu ampliar a aplicação da modalidade para todos os entes e 

órgãos da Administração Federal, editando a Medida Provisória nº 2.026/00.  

Porém, essa restrição de uso foi amplamente criticada pela doutrina, uma vez que era 

inconstitucional qualquer diferenciação entre os entes. Qual seria o sentido de restringir a a-

penas um ente uma modalidade em que determinava melhores resultados em um menor lapso 

temporal? 

Acerca disso, Di Pietro destacou: 

 

Essa restrição estava sendo considerada inconstitucional pela quase totalidade da 

doutrina que tratou do assunto tendo em vista que, em se tratando de norma geral, 

tinha que ter aplicação para todos os entes federativos
40

. 

 

Restou comprovado, portanto, que tal restrição ofendia diversos princípios constitu-

cionais, como o princípio da isonomia e o princípio da razoabilidade, bem como o da vedação 

à outorga de preferências e vantagens em favor de apenas alguns entes da federação, previsto 

no artigo 19, inciso III, da CF. 

Após ser reeditada por dezoito vezes, com inúmeras alterações, o Governo Federal a-

tendeu a pressão doutrinária e em respeito ao princípio da supremacia do interesse público 

estendeu a aplicação do pregão a todos os entes da Administração Direta e Indireta, conver-
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tendo, enfim, a Medida Provisória nº 2.026/00 na Lei nº 10.520/02, popularmente conhecida 

como a Lei do Pregão. 

Por fim, com a evolução dos sistemas de tecnologia da informação, aliada a diversas 

complicações que os licitantes passavam para chegar até o local do certame presencial, como 

o custo de translado e o tempo despendido, foi editado o Decreto 5.450 de 2005, que instituiu 

o Pregão na forma eletrônica. O decreto determinou que o pregão fosse realizado através dos 

sistemas de tecnologia da informação, quebrando, assim, a obrigatoriedade de o pregão ocor-

rer somente na forma presencial, sendo uma eficiente solução para as mazelas e dificuldades 

encontrados pelos licitantes que participavam do pregão presencial. 

 

2.2 Formalidades e fundamentos 

 Antes de se adentrar na análise do tema proposto, convém destacar, inicialmente o 

conceito da renomada doutrinadora Maria Silvya Di Pietro sobre o instituto: “Pregão é a 

modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor 

estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e 

lances em sessão pública”
41

.  

 A partir disso, assevera-se que a finalidade principal do pregão é a contratação pela 

Administração Pública de aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor 

do produto ou serviço por meio de um procedimento mais simples, célere e menos 

burocrático, com intuito de se contrapor a burocracia excessiva e morosa do procedimento da 

Lei nº 8.666/93.  

 É imperioso destacar, também, o conceito de José dos Santos Carvalho Filho sobre o 

tema: 

 

O Pregão representa o aperfeiçoamento do regime de licitações para a Administração 

pública. Esse “novo diploma legal tem como finalidade propiciar maior celeridade e 

eficiência no processo de seleção dos futuros contratados
42

. 

 

Após esta conceituação inicial, é pertinente ressaltar que a nova lei do pregão não teve 

um intuito revogador frente a lei geral, pelo contrário, possui como objetivo a suplementação 

da mesma, sendo considerada complementar àquela. Porém, por ser lex posterior, as normas 

editas por ela que se contrapõem ao disposto na Lei Geral deverá prevalecer, em respeito ao 
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princípio da especialidade. Apesar disso, a Lei nº 10.520/02 previu expressamente em seu ar-

tigo 9, a aplicabilidade da Lei nº 8.666/93 subsidiariamente. 

Por conta disso, destaca-se que a Administração inicialmente possuía discricionarieda-

de quanto à utilização desta modalidade, já que o art. 1º da Lei do Pregão estabeleceu como 

objeto a aquisição de bens e serviços comuns, similar ao que dispõe à Lei Geral. Assim, pode-

rá o Administrador, ao constatar a necessidade de aquisição de bem ou serviço de caráter co-

mum ter a faculdade de escolher se adotará a modalidade do pregão ou não.  

Ao tratar sobre essa discricionariedade, Carvalho Filho assevera:  

 

A despeito da faculdade conferida à Administração Pública, é preciso levar em con-

sideração a finalidade do novo diploma, que é a de propiciar maior celeridade e efi-

ciência no processo de seleção de futuros contratados. Surgindo hipótese que admita 

o pregão, temos para nós que a faculdade praticamente desaparece, ou seja, o admi-

nistrador deverá adotá-lo para atender ao fim público da lei. É o mínimo que se es-

pera diante do princípio da razoabilidade. Entretanto, se optar por outra modalidade, 

caber-lhe-á justificar devidamente sua escolha, a fim de que se possa verificar se os 

motivos alegados guardam congruência com o objeto do ato optativo
43

. 

 

Portanto, constata-se que pelo fato do instituto ter como uma de suas finalidades a 

busca pela contratação mais vantajosa de forma mais célere, bem como em respeito ao princí-

pio da razoabilidade e eficiência, deve sempre o Administrador optar pela a sua aplicação, 

frente aos modelos mais burocráticos, custosos e demorados, relativizando com isso eventual 

discricionariedade no ato da escolha.  

Por conta disso, o art. 4º do Decreto regulamentador do instituto determinou, posteri-

ormente a edição da Lei do Pregão, a obrigatoriedade da adoção da modalidade pregão para a 

aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito das contratações da União, justamente para 

atender ao interesse público, extinguindo, com isso, expressamente qualquer discricionarieda-

de da Administração Público em optar entre o procedimento licitatório ou o procedimento do 

pregão.  

Ressalta-se que além de impor esta obrigatoriedade, o artigo mencionado estabeleceu 

que a forma eletrônica da modalidade deve sempre ser priorizada, por ser mais eficiente e es-

timular a concorrência e a participação de um maior número de licitantes.  

Outro fundamento da modalidade pregão, além da obrigatoriedade de sua adoção em 

casos em que é cabível a sua aplicação, é a determinação do legislador de que as alterações da 

Lei nº 8.666/93 advindas dessa nova modalidade são justificadas pelo intuito da Administra-

ção Federal de propiciar às contratações públicas maior transparência, bem como atender aos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e probidade 
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administrativa. Isto se deu a fim de que pudesse ser reduzido os elevados índices de corrupção 

e fraude nas contratações públicas, como ações corriqueiras de improbidade administrativa. 

Uma das principais diferenças entre os procedimentos ora em análise é a possibilidade 

da realização de lances por partes dos licitantes, após a abertura das respectivas propostas. 

Essa possibilidade evidencia a priorização do procedimento pelo princípio da oralidade, já que 

permite a negociação direta entre os envolvidos, tendo como intuito principal a contratação da 

melhor proposta, com o melhor preço possível. Porém, deve-se ressaltar que não se pode con-

fundir o princípio da oralidade com um eventual informalismo do procedimento.  

Acerca disso, assevera Carvalho Fillho: 

 

Em que pese ser a oralidade o princípio diferencial do pregão em relação às modali-

dades tradicionais de licitação, pode apontar-se, no novo sistema, a inspiração de ou-

tro postulado – princípio do informalismo. Referido princípio não significa que o 

novo procedimento seja absolutamente informal; não o é, e nem poderia sê-lo, por se 

tratar de atividade administrativa. Mas o legislador procurou introduzir alguns mé-

todos e técnicas compatíveis com os modernos meios de comunicação, sobretudo a-

través da informática
44

. 

 

Quanto às formalidades, destaca-se, inicialmente, que a Lei previu três vedações que 

não estavam previstas na Lei Geral de licitações e determinaram uma importante alteração no 

procedimento.  

São elas: a proibição de ser estipulada em edital qualquer tipo de garantia de proposta; 

a vedação de aquisição do edital como requisito básico para a participação da licitação; proi-

bição do pagamento de taxas e emolumentos, sendo permitido apenas a cobrança do custo da 

reprodução gráfica e da utilização de recursos de tecnologia especiais para o fornecimento do 

edital.  

Além disso, para propiciar um controle mais intenso sobre a probidade do procedi-

mento, foi determinado que todos os atos essenciais do pregão, mesmo que fossem praticados 

no âmbito do pregão eletrônico, devem ser formalizados no respectivo processo de aquisição 

de bens ou serviço do ente ou órgão da Administração. Tal imposição se mostra pertinente 

pois apenas com essa formalidade o princípio da publicidade estará integralmente respeitado, 

bem como a auditória do controle dos órgãos de fiscalização estará garantida.  

Outra inovação no âmbito das formalidades do procedimento provenientes da Lei do 

Pregão foi a não restrição quanto a valores do contrato buscado pela a Administração. Dife-

rentemente do procedimento licitatório da Lei Geral, não importa o valor dos recursos neces-
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sários para pagamento dos fornecedores do serviço ou dos bens, o procedimento do pregão 

poderá ser escolhido independentemente do custo do contrato.  

Tal possibilidade se mostra bem diferente do disposto no estatuto, uma vez que a cada 

tipo de modalidade prevista, existe uma respectiva faixa de valores aceitáveis.  

É importante ressaltar, também, o surgimento da figura do pregoeiro no procedimento 

da Lei nº 10.520/02. A autoridade competente ao invés de designar uma comissão de licita-

ção, que é órgão responsável pela condução do procedimento nos ditames da Lei nº 8.666/93, 

designará um pregoeiro, que terá a função de coordenar todos os trabalhos do procedimento, 

como por exemplo, receber propostas e lances, determinar a classificação dos licitantes, deci-

dir sobre a habilitação e proceder à adjudicação do objeto ao licitante vencedor.  

Para cumprir com tantos afazeres, a Lei previu a possibilidade da designação, junta-

mente do pregoeiro, de uma equipe de apoio composta por servidores do quadro ativo do ór-

gão a fim de seja garantido a eficiência e a celeridade do processo.  

Ressalta-se, que diferentemente de como ocorre com a comissão de licitação, não foi 

previsto qualquer espécie de rodízio de pregoeiros, mas visando respeitar e garantir o princí-

pio da impessoalidade, foi determinado que a autoridade que estiver realizando o pregão de-

verá proceder com a habilitação de vários pregoeiros e adotar um sistema de sorteio nas de-

signações dos procedimentos.  

  

2.3 Procedimento da Lei n° 10.520/2002 

Como no procedimento licitatório da lei 8.666/93, pode-se determinar que no proce-

dimento do pregão existem duas fases, quais sejam, a fase interna e a fase externa do certame. 

 Assim como em outras modalidades, inicialmente, é primordial realizar um estudo de 

caso, a fim de que sejam definidas normas que apurem a necessidade da realização do proce-

dimento, bem como que sejam definidas, em um momento pré edital os critérios de participa-

ção no certame.  

Destaca-se, no entanto, que o principal objetivo da fase interna, após o estudo de caso 

supracitado é a elaboração de um edital, o qual para garantir a eficácia do procedimento e que 

possa garantir a contratação da melhor proposta, é necessário estabelecer, por exemplo, a des-

crição exata do objeto a ser licitado e as exigências para participar do certame.  

 Acerca disso, assevera Di Pietro:  

  

Na fase interna constante do artigo 3º da Lei 10.520, serão exigidos basicamente: 

justificativa da necessidade de contratação, definição do objeto do certame, exigên-
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cias de participação, critérios de aceitação das propostas, sanções por inadimplemen-

to e cláusulas do contrato, incluindo fixação dos prazos para fornecimento
45

. 

 

 Esta nova lei teve como finalidade principal diminuir os casos de anulação do certame 

por falhas no edital, situação corriqueira no âmbito do procedimento licitatório. Tem-se essa 

afirmativa por ser recorrente a elaboração de editais com falhas e erros, assim como editais 

em que são estabelecidos diversas burocracias e exigências desnecessárias que dificultam não 

apenas o procedimento, como também a participação do interessado. 

Visando mudar este panorama, a lei do pregão elencou diversos requisitos que a admi-

nistração deve cumprir na fase interna e na confecção do edital, que foram estabelecidas pelo 

legislador no Art. 3º da Lei nº 10.520: 

 

Art. 3º.  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o ob-

jeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, 

as sanções por inadimplemento e as cláusulas de contratação, inclusive com fixação 

de prazos para fornecimento; 

II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especifi-

cações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

III – dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições do objeto 

como o orçamento, elaborado pelo Órgão ou entidade promotora da licitação; 

IV – a autoridade competente designará, entre os servidores do Órgão ou entidade 

promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição in-

clui, entre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabili-

dade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do cer-

tame ao licitante vencedor. [...]
46

 

 

 Já em relação a fase externa do procedimento, o legislador no artigo 4° do diploma 

normativo, disciplinou nos 23 incisos do artigo supracitado todas as fases do procedimento e 

seus respectivos atos. Destaca-se cronologicamente como procedimentos da fase externa, a 

divulgação do edital, julgamento, classificação das propostas, habilitação do licitante vence-

dor, adjudicação e homologação, além de dispor sobre a figura do pregoeiro e sua equipe, que 

possuem, segundo a lei, a função de receber, analisar, classificar, desclassificar e adjudicar o 

objeto licitado ao participante vencedor.  

 Ao analisar a fase externa do procedimento, Di Pietro destaca:  

 

A fase externa está disciplinada no art. 4°, em 23 incisos, que descrevem os vários 

atos do procedimento, que compreendem basicamente as seguintes fases: edital, jul-

gamento e classificação, habilitação do licitante vencedor, adjudicação e homologa-

ção. Ainda, nesta fase, será designado o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 

atribuição consiste em receber as propostas e lances, analisar sua aceitabilidade e sua 
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classificação, fazer a habilitação e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor 

(art. 3°, inciso IV)
47

. 

 

 A partir deste momento, constata-se a principal inovação advinda da Lei nº 

10.520/2002 frente ao procedimento da Lei Geral de Licitações, que é a inversão de fases, ao 

determinar que na fase externa, primeiro é feito o julgamento e classificação, para apenas a-

pós isso, proceder com a habilitação do licitante vencedor.  

 Outra importante inovação da supracitada lei, foi a possibilidade de o procedimento 

ser realizado de forma presencial e eletrônico.  

 A forma presencial foi disciplinada pelo legislador no ato da edição da Lei nº 10.520.  

Restou estabelecido que para garantir a probidade do certame e evitar fraudes, bem como a 

relativização do interesse público frente os interesses particulares dos agentes públicos, a dis-

puta pelo fornecimento do serviço ou aquisição de bens deve ser por meio de uma sessão pú-

blica. 

O legislador determinou que neste ato público, deverá estar presente todos os interes-

sados, sendo nesse momento praticado todos os atos do procedimento, como a abertura das 

propostas e a realização de lances.  

 Outrossim, a forma eletrônica do procedimento foi disciplinada pelo Decreto nº 

5.450/2005. Nessa modalidade, o certame é realizado vitualmente, não sendo necessário a 

presença de todos os participantes em um espaço público. É feita uma sessão virtual, onde to-

dos os envolvidos, como o pregoeiro e os licitantes, se comunicam através de um chat, sendo 

o acesso a essa sessão público, em respeito ao princípio da publicidade. Porém, apenas os par-

ticipantes previamente credenciados no sistema podem se manifestar. 

O pregão eletrônico é aquele em que o Administrador, ao divulgar, por meio de um e-

dital, que necessita da aquisição de determinado bem ou serviço, vai receber as propostas em 

um ambiente virtual, por meio de um portal de compras criado pela Administração Pública, 

chamado comprasnet. Nessa plataforma, os licitantes divulgam suas propostas sem que haja 

necessidade de comparecem a repartição pública onde está sendo realizado o certame, valen-

do-se durante todo o procedimento apenas dos recursos da tecnologia da informação (inter-

net). 

Porém, é imperioso ressaltar que nesta modalidade o decreto regulamentador determi-

nou algumas exigências a mais que no procedimento feito presencialmente. Merece destaque 

a imposição do prévio credenciamento pelo licitante perante o provedor para obter uma chave 
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de identificação e poder participar do certame, bem como a necessidade de registro atualizado 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). 

Convém destacar, também, as inovações advindas da Lei nº 10.520/02 no âmbito do 

procedimento. Elenca-se como a principal inovação a possibilidade de lances pelos licitantes 

após a abertura das propostas na sessão pública.  

O autor da oferta que teve o menor valor reconhecido, bem como aqueles que fornece-

ram ofertas até no máximo 10% superiores ao primeiro, poderão fazer lances verbais e suces-

sivos até que seja consagrado pelo pregoeiro um vencedor. Esta possibilidade evidencia o 

maior poder de atuação da figura do pregoeiro em contrapartida a rigidez formal que a comis-

são de licitação enfrenta no procedimento da Lei nº 8.666/93. 

Ao dispor sobre o assunto, Carvalho Filho estabelece: 

 

Verificadas as propostas formais e escritas apresentadas, tem início etapa que o Esta-

tuto geral desconhece: o autor da oferta de valor mais baixo e os das propostas com 

preços até dez por cento superior àquela poderão fazer novos lances verbais e suces-

sivos, até que haja um vencedor final. O procedimento, nessa parte, adota nitidamen-

te o princípio da oralidade, como complementar ao princípio do formalismo, repre-

sentado pelas propostas escritas
48

. 

 

 Após a realização dos lances, é escolhido o vencedor do certame. A partir de então que 

o pregoeiro irá conferir se o licitante vencedor cumpriu todas as exigências do Edital, confe-

rindo, com isso, a aceitabilidade do resultado. 

 Com a aceitabilidade, surge a fase da habilitação do vencedor, sendo aberta apenas o 

seu envelope de documentação. Fato que evidencia a principal e mais marcante diferença 

frente ao procedimento licitatório da Lei Geral. 

Ressalta-se que o ato de declaração do vencedor pode ser objeto de recurso por parte 

de qualquer participante do certame. Entretanto, este deverá manifestar-se quanto à sua inten-

ção de recorrer no exato momento em que o pregoeiro faça a declaração do vencedor, uma 

vez que caso não o faça, propiciará a ocorrência da preclusão, inviabilizando, com isso, a sua 

interposição do recurso.  

Acerca disso, é imperioso destacar que não pode a lei dificultar e exigir excessivos re-

quisitos para a interposição de recurso, que sejam capazes de impedir a interposição do recur-

so pelo interessado, sob pena de infringir o princípio do contraditório e da ampla defesa, que 

são assegurados constitucionalmente. 
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Outra inovação importante destacada pelos doutrinadores, apesar de não ser expressa 

no texto do dispositivo, é a inversão das fases de homologação e adjudicação. No procedi-

mento do pregão, primeiro é feito a adjudicação, para posteriormente proceder com a homo-

logação. Diferentemente do que dispõe a Lei nº 8.666/93, que determina que a autoridade su-

perior primeiro homologa o ato de declaração da comissão de licitação, para posteriormente 

proceder com a adjudicação. 

Sobre isso, dispõe Carvalho Filho: 

 

De acordo com o novo diploma, a adjudicação parece preceder à homologação. De-

cididos os recursos, diz a lei, a autoridade competente (e não o pregoeiro) fará a ad-

judicação ao licitante vencedor. A homologação é prevista no dispositivo seguinte, 

dando a impressão, portanto, de ser posterior à adjudicação
49

. 

 

Assim, fica evidente que foram feitas diversas mudanças no procedimento a fim de 

pudesse ser atendida a finalidade principal do novo instituto, que é de garantir uma maior ce-

leridade e eficiência ao procedimento de contratação pública. A inversão de fases, a diminui-

ção de prazos e priorização pelo princípio da oralidade e pela utilização dos sistemas de inter-

net propiciaram uma redução significativa no tempo despendido para efetivar a contratação, 

bem como propiciou uma economia aos cofres públicos, como também aos licitantes, que di-

ante das facilidades advindas da nova lei, conseguiram participar de mais certames.   

  

2.4 Sanções e infrações administrativas 

 As infrações e sanções estão disciplinadas no artigo 7º da Lei 10.520/02. A fim de 

propiciar uma uniformidade no sistema sancionatório, e por conta das disposições sobre 

sanções e infrações na Lei nº 8.666/93 serem consideradas normas gerais, entende-se que o 

que dispõe o artigo tem caráter suplementar, estando os conceitos aplicados implicitamente 

previstos na Lei Geral.  

 Deve-se buscar uma integração plena, por meio de uma interpretação sistemática e 

teleológica de todas as normas sancionatórias previstas tanto na Lei Geral como na Lei do 

Pregão. 

 Isto se dá em respeito ao princípio da isonomia, uma vez que segundo regramento 

constitucional, o legislador deve impor punições iguais para situações iguais, uma vez que 

independentemente da modalidade adotado pelo certame, não pode o ordenamento jurídico 

estabelecer sanções e punições diferentes para os mesmos casos, como por exemplo, o 

particular que gerar dano pela inadimplência não pode ser punidor de uma forma no 
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procedimento do pregão de forma diferente do que é estabelecido no procedimento da Lei nº 

8.666/93. 

 Portanto, para evitar que participantes com interesses obscuros participem do proce-

dimento, bem como dirimir os já conhecidos casos de corrupção, fraudes e improbidades ad-

ministrativas no âmbito da contratação pública, o Artigo 7° da lei apontou como condutas 

consideradas como infrações o ato de não celebrar contrato quando o vencedor é convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; deixar de entregar documentação exigida para o 

certame; apresentar documentação falsa; dar causa ao retardamento da execução do objeto do 

contrato; não manter a proposta; falhar ou fraudar na execução do contrato; assumir compor-

tamento inidôneo e cometer fraude fiscal. 

 Sobre a determinação das supracitadas infrações, destaca-se como inovações da Lei do 

Pregão a tentativa de reduzir duramente crítica da generalidade e abstrativação das condutas 

tipificadas. Para tanto, priorizaram o princípio da tipicidade, determinando de forma mais or-

ganizada e clara as infrações administrativas que já estavam previstas na Lei Geral. Buscar 

apontar com uma maior clareza as condutas passíveis de punição. 

 Entretanto, apesar de ter como objetivo a redução da generalidade e evidenciar um 

maior respeito ao princípio da tipicidade, constata-se que a Lei do Pregão em muitos casos 

incorreu nos mesmo erros da Lei Geral, ao demonstrar em seu texto uma generalidade exacer-

bada dos comportamentos tipificados como infrações, bem como continuou não determinando 

de forma clara as sanções aplicadas a cada infração em espécie.  

 Ademais, ressalta-se que toda e qualquer sanção apenas poderá ser aplicada ao particu-

lar respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

 Acerca das sanções, destaca-se como inovações advindas da nova modalidade a  san-

ção de impedimento e a suspensão de contratar com a Administração pelo prazo de cinco anos 

(diferentemente do que dispõe a Lei Geral que estabelece como prazo dois anos), enquanto 

durarem os efeitos das ações que motivaram a punição, bem como a sanção de descredencia-

mento do licitante perante o SICAF, como também em outros sistemas de cadastro adotados 

em todos os entes da administração no âmbito do pregão eletrônico.  

 

2.5 Lei do pregão: Entrave ou solução? 

 Com o estudo pormenorizado da modalidade introduzida pela Lei nº 10.520/02, pode-

se destacar diversos pontos positivos e negativos do seu procedimento. Além disso, é possível 

destacar, por meio da contraposição de disposições, diversas inovações e alterações de normas 

em relação a Lei Geral de Licitações. Porém, diversos doutrinadores e especialistas no assunto 
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divergem sobre a afirmação de que a Lei do Pregão foi a solução para todas as mazelas da 

contratação pública. 

 Inicialmente, antes de se apontar se a lei foi ou não um entrave ou uma solução, é per-

tinente destacar os aspectos positivos da Lei do Pregão. Constata-se de forma inegável que 

esta modalidade demonstrou, por meio de resultados, ser muito mais forte e eficaz do que to-

das as outras modalidades previstas na Lei nº 8.666/93, uma vez que propiciou uma redução 

do tempo de contratação e de seus custos.  

Ressalta-se também a segurança jurídica e a redução dos números de fraudes advindas 

do seu procedimento, já que os participantes devem ser identificados anteriormente à realiza-

ção do certame, pois apenas estarão aptos a participar quem possuir uma chave de acesso, 

com cadastro nos sistemas federais. Assim, observa-se que é feita uma análise prévia por parte 

da administração se o licitante é capaz ou não de contratar com a Administração Pública. Com 

essa alteração foi observado um aumento na credibilidade nas contratações públicas e a redu-

ção das possibilidades de fraudes, conluios, conchavos e outros meios ilícitos no ato licitató-

rio. 

Sobre isso, assevera Rafael Maffini: 

 

A modalidade pregão é, sem dúvida, a mais moderna das modalidades de licitação e, 

também, a mais propícia a evitar fraudes ou pontos de estrangulação que comprome-

tem a moralidade e a eficiência da condução dos processos licitatórios
50

. 

 

 Cita-se, também, como aspectos positivos desta modalidade, o fato de que a realização 

virtual facilitou a participação de um maior número de empresas interessadas, uma vez que 

elas não têm despesas com deslocamentos e custas de hospedagem já que processo é eletrôni-

co. Estimulando, com isso, a concorrência, uma vez que quanto maior o número de empresas 

participantes no certame, maior será a quantidade de ofertas e lances, fato que possibilita a 

contratação do serviço por um preço muito mais atrativo e reduzido.  

Portanto, destaca-se que não foi apenas para a Administração que o pregão trouxe van-

tagens, trouxe também o incentivo para as empresas interessadas, que tanto criticavam o pro-

cedimento lento, custoso e trabalhoso da Lei Geral. 

A particularidade especial da lei, que é considerada uma das mais relevantes inovações 

advindas do texto normativo, é a adoção do princípio da oralidade. A alteração se torna visível 

pois nas outras modalidades pré-existentes à lei, a manifestação de vontade dos interessados 

era formalizada por meio de documentos escritos, a qual deveria ser entregue à comissão de 
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licitação dentro de um envelope conteúdo a sua respectiva proposta. Em contrapartida, no 

pregão os licitantes podem oferecer propostas verbalmente na fase lances na própria sessão 

pública. 

Ao tratar das inovações da Lei n° 10.520/02, José dos Santos Carvalho Filho destaca:  

 

A grande vantagem do sistema de pregão é que, diversamente do que ocorre na Lei 

no 8.666/1993, só haverá a necessidade de examinar os documentos de habilitação 

relativos ao licitante vencedor. Com isso, resta simplificado, sem qualquer dúvida, o 

procedimento de verificação desses documentos, sendo forçoso reconhecer que tal 

exame é trabalhoso e demorado se for feito em relação a todos os participantes da li-

citação
51

. 

 

 A inversão das fases no procedimento do pregão foi a principal e mais marcante ino-

vação advinda do seu texto legal. Com essa alteração, houve uma relevante celeridade do pro-

cedimento frente ao da lei 8.666, já que pelo fato da habilitação no procedimento licitatório 

ser antes do julgamento e classificação propiciava o atraso do procedimento pelos interminá-

veis recursos de participantes que eram desabilitados, fato que obstava o prosseguimento do 

mesmo. 

 Essa inovação foi a que contribuiu de forma mais incisiva para a redução do prazo do 

procedimento para contratações públicas. Acerca disso, destaca-se que a diferença de prazo 

entre os procedimentos é marcante e significativa. Enquanto no pregão leva-se 17 dias para 

efetivar a contratação, o procedimento da concorrência previsto na Lei nº 8.666/93, objeto do 

presente estudo no capítulo 01 é de até 120 dias.  

 Segundo consta na edição de setembro de 2007 da Revista Sociais & Humanas da 

CCSH/UFSM, foi destacado os efeitos da maior transparência implementado pelo pregão ele-

trônico no âmbito das contratações, ao afirmar que: 

 

Num estudo realizado pelo Banco Mundial (Bird) na área de compras públicas ele-

trônicas, o Sistema do Governo Federal Brasileiro – Comprasnet – atingiu os pata-

mares máximos de eficiência nos indicadores que avaliaram a transparência na di-

vulgação das licitações e de seus respectivos resultados e na utilização de métodos 

licitatórios competitivos. O BIRD analisou as licitações eletrônicas realizadas em 

2005 e nos três primeiros meses de 2006. O percentual das licitações eletrônicas a-

nuladas é de apenas 0,89%, o que demonstra, segundo o levantamento, “que a tarefa 

de elaboração dos editais vem sendo desempenhada com eficiência pelos servidores 

federais que atuam na área das compras públicas, já que cancelamentos de licitações 

geralmente ocorrem por falhas técnicas na elaboração desses documentos”
52

. 
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 Em contrapartida, é imperioso ressaltar que a Lei nº 10.520/02 não trouxe apenas as-

pectos positivos e inovações benéficas ao procedimento da contratação pública.  

 De forma inicial, destaca-se a crítica mais incisiva da doutrina em relação ao pregão é 

a sua generalidade ao delimitar o seu objeto. O termo bens ou serviços “comuns” gera bastan-

te estranheza e insegurança ao sistema normativo, por ser muito amplo.  

Segundo Rafael Carvalho Rezende Oliveira, o objeto do pregão é aberto, sendo impos-

sível estabelecer um rol taxativo de todos os bens e serviços considerados comuns para o le-

gislador. O renomado autor afirma que: 

 

O conceito (indeterminado) de “bem ou serviço comum” possui as seguintes carac-

terísticas básicas: disponibilidade no mercado (o objeto é encontrado facilmente no 

mercado), padronização (predeterminação, de modo objetivo e uniforme, da quali-

dade e dos atributos essenciais do bem ou do serviço) e casuísmo moderado (a qua-

lidade “comum” deve ser verificada em cada caso concreto, e não em termos abstra-

tos)
 53

. 

 

 Sobre o assunto, Carvalho Filho assevera: 

 

A definição legal sobre o que são bens e serviços comuns está longe de ser precisa, 

haja vista que as expressões nela contidas são plurissignificativas. Diz a lei que tais 

bens e serviços são aqueles “cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado” 

(art. 1º, parágrafo único, Lei do Pregão)
 54

. 

 

 Em uma tentativa de definição desse conceito abstrato, Meirelles esclarece que: 

 

Bens e serviços de uso comum são os caracterizados e padronizados, ou seja, a pos-

sibilidade de substituição de uns pelos outros, com o mesmo padrão de qualidade e 

eficiência. Afastando destes os serviços de engenharia e aqueles em que a modalida-

de de licitação é a da melhor técnica, ou, os de melhor técnica e preço
55

. 

 

 Destaca-se, com isso, que a modalidade exclui do seu objeto a contratação de obras 

públicas e de bens e serviços não qualificados como comuns.  

 Outro aspecto criticável da lei, sendo um outro caso de generalidade do seu texto nor-

mativo é o fato de que no art. 40, inciso X da Lei foi determinado que o único critério seletivo 

seria o de menor preço para determinar qual seria a melhor proposta. Entretanto, não se pode 

deixar de observar, segundo a lei, aspectos como prazo de fornecimento e padrões mínimo de 

desempenho e qualidades para determinar a classificação das propostas. 
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 Após essa determinação, a lei incumbe ao pregoeiro a decisão quanto a aceitabilidade 

da melhor proposta classificada. Porém, não há na lei a especificação com exatidão do que 

seria essa aceitabilidade e quais os critérios que o pregoeiro deveria fiscalizar para exarar o 

seu aceite.  

 Acerca dessa generalidade, critica o doutrinador Carvalho Filho: 

 

(...) sendo vencedora a de menor preço, o pregoeiro a examinará e, segundo a lei, 

decidirá motivadamente sobre sua aceitabilidade. Não há, entretanto, indicação do 

que seja aceitabilidade, mas, considerando-se o sistema licitatório de forma global, 

parece que a ideia da lei é a de permitir a desclassificação quando o preço ofertado 

for inexequível, ou seja, quando não comportar a presunção de que o contrato será 

efetivamente executado
56

. 

 

 Assim, constata-se que há na lei uma ausência de regulação quanto ao estabelecimento 

de conceitos claros sobre o que seria a aceitabilidade do pregoeiro ao analisar as propostas e, 

eventualmente, atesta-la inaceitável e desclassificar o licitante. 

 Outro aspecto negativo suscitado em relação a Lei do Pregão foi a que a priorização 

pela utilização do pregão eletrônico nos casos que se enquadram no conceito de bens e servi-

ços comum pode ferir a isonomia estatal e a igualdade de força entre os entes. Isto se dá pois 

nem todos os órgãos da Administração Pública possuem condições, servidores qualificados e 

o aparato tecnológico necessário para utilizar o pregão em suas contratações. 

 Apesar de os números e resultados da utilização do procedimento do pregão demons-

trarem que a modalidade reduziu o número de casos de fraudes e corrupção, é criticado a ex-

tinção da comissão de licitação, órgão colegiado, por uma única pessoa responsável, determi-

nando o monopólio de decisão a apenas uma pessoa.  

 Por fim, ressalta-se que a diminuição exponencial do prazo recursal (de 5 dias úteis na 

Lei nº 8.666/93 para três dias corridos) é criticado, pois muitas vezes determina um cercea-

mento de defesa do particular. Imagina-se a situação em que foi publicada uma decisão na 

sexta feira. O particular recorrente teria apenas um dia útil para elaborar e protocolar o seu 

recurso. Fato que notavelmente pode impossibilitar e impedir o ímpeto recursal de todos os 

interessados no certame.  
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CAPÍTULO III 

LEI DAS ESTATAIS COMO A FLEXIBILIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

Além da flexibilização da aplicação do procedimento licitatório da Lei nº 8.666/93 

com o advento do pregão, conforme demonstrado no capítulo II, de forma contemporânea, 

tem-se o surgimento do estatuto das empresas estatais, surgido com a lei nº 13.303/16 como 

outro incentivador da flexibilização já observada.   

O legislador federal, ao atender ao mandamento do artigo 173, §1º, III da Constituição 

da República Federativa do Brasil, criou o regime próprio de licitação para as empresas 

públicas e sociedades de economia mista, o qual deverá ser usado, inclusive, para aquisições 

de serviço e de bens que extrapolem a atividade econômica dos supracitados entes.  

O presente capítulo tem como intuito principal evidenciar as inovações advindas da 

supracitada lei, frente o procedimento licitatório, bem como ressaltar quais foram os seus 

efeitos na realidade das contrações públicas pelos entes estatais, a fim de comprovar se de 

fato, com as inovações, foi gerado uma flexibilização do procedimento inaugural do instituto.  

 

3.1 Contexto de surgimento  

Com a criação da atual carta magna, o constituinte originário assegurou, em seu artigo 

170, o incentivo aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. A partir disso, 

possibilitou-se que o Estado, a fim de buscar o interesse público, pudesse explorar atividade 

econômica apenas em situações excepcionais, devendo estar presente o imperativo de 

segurança nacional e relevante interesse público.  

Essa possibilidade foi materializada com a criação das empresas estatais, quais sejam, 

empresas públicas e sociedades de economia mista, que são entes públicos que concorrem 

com empresas privadas no âmbito privado.  

 Em 04 de Junho de 1998 foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 19
57

, 

implementando a chamada “reforma administrativa”, a qual modificou os artigos 22, XXVII e 

173, §1º, III da Constituição, assegurando a possibilidade ao legislador de instituir um regime 

diferenciado de licitação e contratação para as empresas estatais.  

 O principal intuito da emenda constitucional supracitada foi inserir no país uma 

administração pública gerencial, oposta às exigências exacerbadas da administração 

                                                           
57

 BRASIL. Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm>. Acesso em: 16 de jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm


46 

burocrática até então existente, cujos principais valores são a eficiência administrativa, a 

qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e o equilíbrio das contas públicas para 

efetivar o princípio da eficiência. 

Portanto, constata-se que a reforma citada buscava um distanciamento das 

caraterísticas burocráticas vigente à época da instauração do procedimento da Lei nº 8.666/93, 

marcadas pela demora em sua conclusão, o seu alto custo e a grande incidência de fraudes.  

É imperioso ressaltar o contexto de surgimento da Lei nº 13.303/2016. Após um lapso 

temporal de extensos 18 anos, o Estatuto das Estatais foi criado no dia 30 de junho de 2016. A 

criação da supracitada lei foi pertinente pois o pais vivia uma grande tensão política aliada a 

uma pressão popular, tendo em vista a propagação da operação lava-jato, que deflagrou um 

enorme esquema de corrupção no âmbito das empresas estatais.  

Nesse mesmo período, tinha-se o processo de impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff, o qual foi finalizado em 31 de junho de 2016, um dia após a publicação da Lei nº 

13.303. 

Nesse contexto, a edição do ato normativo possuía o intuito principal de garantir uma 

fortificação da imagem do governo federal com a população, bem como da imagem das 

empresas estatais, buscando dar maior credibilidade das empresas frente o mercado 

financeiro.  

Para isso, era preciso garantir as empresas estatais um procedimento licitatório 

diferente do observados para todos os entes públicos que atuavam no âmbito público, o qual 

fosse mais célere, econômico e eficiente, a fim de que pudesse se tornar mais competitiva 

frente os seus concorrentes no âmbito privado.  

Acerca disso, assevera Di Pietro: 

 

Foi intencional a diferença de tratamento dispensada entre as empresas estatais de 

que trata o artigo 173 e as demais entidades da administração indireta. Isto porque o 

artigo 173 trata especificamente do exercício de atividade econômica pelo Estado, 

subsidiariamente à iniciativa privada. Com base nesse dispositivo, o estatuto jurídico 

baixado por meio da Lei nº 13.303/16 poderia ter instituído procedimento simplifi-

cado para as empresas estatais que atuam no domínio econômico, para torná-lo mais 

compatível com as atividades que exercem em regime de concorrência com a inicia-

tiva privada
58

. 

 

É incontroverso que a necessidade de um procedimento mais simplificado para as 

empresas estatais era indispensável para o seu sucesso frente aos seus concorrentes, porém, ao 

dispor sobre a parte atinente às licitações e contratos o legislador federal careceu de 
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criatividade e instituiu um regime bem similar ao já observado no ordenamento jurídico 

nacional, com as mesmas mazelas e ponto criticáveis, usando de forma evidente como 

referência para a sua elaboração o texto legal das leis nº 8.666/93, 12.462/11 (Lei do Regime 

Diferenciado de Contratação) e 10.520/02 (lei do pregão).  

Sob a mesma ótica, assevera Rafael de Carvalho: 

 

Verifica-se que a Lei 13.303/2016 fixou normas homogêneas de licitação 

para toda e qualquer empresa estatal, sem distinção entre o tipo de objeto 

prestado: serviço público e/ou atividade econômica. O regime jurídico das 

licitações nas estatais foi claramente inspirado nos regimes previstos na Lei 

10.520/2002 (pregão) e na Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC)
59

. 

 

Sendo assim, destaca-se que como na lei nº 10.520, a lei 13.303 não tem um caráter 

revogador do Estatuto Geral, mas sim um caráter especial, vez que pelo princípio da especia-

lidade, deve prevalecer a sua disposição quando em contraponto ao estabelecido na Lei geral. 

Em seu artigo primeiro, a lei das estatias, a fim de descaracterizar qualquer fim revogador, 

determinou expressamente o caráter subsidiário de aplicação das disposições da Lei 8.6666. 

Nesse ínterim, Carvalho Filho destaca: 

 

Quanto ao direito intertemporal, ambos os diplomas subsistem, vez que a lei nova, 

que estabelece disposições gerais ou especiais relativamente às já existentes, não 

revoga nem modifica alei anterior (art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro)
60

. 

 

 

3.2 Fundamentos e formalidades 

 Ao se tratar sobre fundamentos, é imperioso destacar inicialmente o que dispõe o 

artigo 31 da Lei nº 13.303/16: 

 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas 

públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção 

da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do 

objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou 

superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, 

da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade 

e do julgamento objetivo
61

. 
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Merece destaque, por ser um exemplo de inovação advinda da lei, o objetivo de 

“evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento”¸ bem como o 

fundamento da “seleção da proposta mais vantajosa”. 

O legislador buscou ao dispor sobre esses fundamentos a redução dos casos de fraudes 

e corrupção por partes dos agentes públicos que fiscalizam o procedimento de contratação. 

Durante a vigência do procedimento da Lei Geral, diversos foram os casos levados a 

conhecimento públicos em que o responsável pelo procedimento, a fim de auferir vantagem 

para si, contratava empresas privadas que praticavam o sobrepreço.   

Outro trecho importante do dispositivo legal que merece destaca no âmbito das forma-

lidades é o artigo 28, que determinou que as normas previstas no presente ato normativo deve-

riam ser observadas para um leque de serviços e bens extensos, se assemelhando ao previsto 

na Lei Geral, não demonstrando qualquer inovação frente aos objetos das contratações. Cons-

ta no dispositivo como objeto do procedimento, a contratação de prestação de serviços, como 

os de engenharia e de publicidade, os de aquisição e locação de bens, de alienação de bens, 

como de ativos integrantes do patrimônio das empresas estatais, bem como a contratação de 

empresas a fim de realizar obras integradas nesse patrimônio, com intuito de preserva-los.  

 Em contrapartida, o §3º do supracitado artigo determina quais ações contratuais das 

Empresas Estatais estarão excluídas da abrangência da lei, quais sejam, comercialização, pres-

tação ou execução de serviços ou obras relacionadas aos seus objetos sociais e em casos de 

escolha de eventual parceiro por uma característica particular vinculada a oportunidade de um 

negócio jurídico vantajoso para a empresa, sendo devidamente justificada a inviabilidade da 

licitação.  

Isso se dá, pois no âmbito das empresas Estatais, a realização da licitação é prejudicial 

ao exercício da atividade-fim, bem como determina efetivo prejuízo a capacidade competitiva 

da empresa estatal frente às suas concorrentes na esfera privada. Portanto, apenas é pertinente 

a utilização do instituto para contratação atinente a atividade-meio das empresas, pois essa é a 

única forma de assegurar a eficiência administrativa, bem como garantir a competitividade 

das empresas estatais frente às privadas.  

Cita-se, também, como outro aspecto inovador previsto no estatuto das estatais, a de-

terminação das diretrizes quanto à licitação. destaca-se, acerca disso,  a utilização de diversos 

preceitos do procedimento do pregão, a fim de caracterizar uma celeridade no procedimento, 

que é o fim primordial do regime próprio das estatais.   
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Restou nítido a priorização do legislador pela celeridade do procedimento ao replicar 

no dispositivo das estatais as inovações advindas da lei 10.520 relatadas no capítulo dois do 

presente trabalho.  

Convém destacar as diretrizes do regime das estatais apontadas por Carvalho Filho:  

 

Diretrizes são os rumos a serem seguidos pelas entidades para alcançar as 

metas programadas, sendo formalizadas por instruções e orientações veicu-

ladas pelos respectivos órgãos diretivos. Constituem diretrizes das licitações 

e contratos (a) a padronização do objeto e dos instrumentos contratuais; (b) a 

maior vantagem no certame; (c) o parcelamento do objeto contratual, preser-

vando-se a economia de escala; (d) o emprego preferencial do pregão; e (e) a 

pauta de probidade nas transações com interessados (art. 32). Tais diretrizes, 

na verdade, devem nortear todas as licitações e contratos na Administração 

Pública, mas, de qualquer modo, estão expressas no Estatuto
62

.  

 

Por fim, acerca dos fundamentos e formalidades do novo dispositivo legal de 

licitações, destaca-se uma inovação introduzida pela lei. Tem-se previsto em seu texto a 

possibilidade de os entes editarem regulamentos internos para disporem sobre licitações e 

contratos no seu próprio âmbito de atuação, respeitando-se, obviamente, o estabelecido em 

toda a escala normativa hierarquicamente superior. 

 Sobre isso, assevera Carvalho filho:  

 

Além de todo esse conjunto, a lei autoriza empresas públicas e sociedades de 

economia mista a publicar e atualizar regulamento interno de licitações e 

contratos, que, como não pode deixar de ser, precisa ser amoldado às regras 

de superior hierarquia. Nele devem figurar cadastros, minutas padronizadas, 

trâmite do procedimento, formalização dos contratos e de recursos e, enfim, 

todo um quadro de atuação uniforme dentro da entidade (art. 40)
63

. 

 

 

3.3 Procedimento segundo a Lei nº 13.303/16 

É de conhecimento geral que o procedimento licitatório previsto na Lei Geral de Lici-

tação é demasiadamente burocrático e demorado. Por conta disso, é evidente que tal procedi-

mento é incompatível com a atuação das empresas estatais, uma vez que atuam no âmbito pri-

vado e seus concorrentes não precisam se submeter a tais exigências e burocracia.  

Mesmo que a exigibilidade da instauração da licitação para qualquer contratação de-

terminasse uma redução da competitividade das empresas estatais frente aos seus concorren-

tes, a Constituição Federal em seu art. 37, XXI vedou a possibilidade de qualquer ato norma-
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tivo determinar a inexigibilidade da licitação para qualquer ente público, mesmo que se trata 

de entes públicos que possuam natureza de direito privado. 

Assim, o legislador federal, ao dispor sobre o Estatuto Geral das Empresas Estatais 

restou obrigado a incluir no referido dispositivo a exigência de qualquer contratação dos su-

pracitados entes serem precedidas de licitação. Com isso, a Lei 13.303/16 declara expressa-

mente em seu artigo 28 e seguintes que as contratações, nas mais variadas situações, devem 

obrigatoriamente ser precedida de licitação, excetuando-se os casos prevista na própria lei. 

Em relação ao procedimento que as empresas estatais precisariam seguir, o legislador, 

entre os artigos 51 a 62, estabeleceu diversas normas que deverão reger o procedimento de 

licitação para as empresas públicas e sociedades de economia mista, sendo muitas delas meras 

repetições do que já fora disposto no procedimento da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, 

bem como normas inovadoras na esfera normativa do instituto. 

Destaca-se que de forma contrária ao estabelecido na Lei Geral, em que o texto norma-

tivo foi marcado por generalidade, as fases do procedimento no âmbito das estatais foram 

mais detalhadas pelo legislador, indicando, com maior exatidão, todas as etapas pormenoriza-

das do procedimento.  

É imperioso enumerá-las: a) preparação; b) divulgação; c) apresentação de lances ou 

propostas; d) julgamento; e) verificação de efetividade dos lances ou propostas; f) negociação; 

g) habilitação; h) interposição de recursos; i) adjudicação do objeto; j) homologação do resul-

tado ou revogação do procedimento
64

, estando esta sequência prevista no art. 51 da Lei. 

Acerca das etapas do procedimento, convém destacar o que dispõe o doutrinador Car-

valho Filho: 

 

Adotando um misto de licitação clássica e pregão, a lei admitiu os modos de 

disputa aberto e fechado, e, ainda, a combinação de ambos (art. 52). No 

primeiro, os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, podendo ser 

crescentes ou decrescentes, conforme o caso. No segundo, as propostas são 

sigilosas até o momento em que devem ser divulgadas
65

.  

 

Seguindo as inovações advindas do procedimento do pregão, nota-se que a lei das es-

tatais previu em seu texto, que a habilitação, como regra, será posterior ao julgamento. Po-

rém, de forma inovadora, permite o legislador que o agente público responsável pelo certame, 

mediante a apresentação de justificativa plausível, a realize anteriormente ao julgamento, con-
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forme o procedimento da lei 8.666, devendo a inversão estar prevista no instrumento convoca-

tório. 

Portanto, nota-se uma importante inovação advinda da lei das estatais, que é a possibi-

lidade de junção dos dois procedimentos pretéritos, quais sejam, o procedimento licitatório da 

Lei Geral e o da Lei do Pregão. Tal fato determinou uma ampliação do poder de atuação das 

Empresas Estatais a fim de buscar a proposta mais vantajosa para as empresas públicas e soci-

edade de economia mista.  

De forma semelhante, destaca o Rafael de Carvalho: 

 

O procedimento segue a tendência já consagrada na legislação do pregão e em outras 

normas específicas, com a realização da habilitação após o julgamento. Todavia, a 

habilitação poderá, excepcionalmente, anteceder a fase de apresentação de lances e 

as fases subsequentes, desde que expressamente previsto no instrumento convocató-

rio (art. 51, § 1.º, da Lei)
 66

. 

 

A existência do poder de escolher qual será a ordem das etapas do procedimento, con-

feriu ao Administrador, de caso em caso, a possibilidade de optar por diferentes formas para 

contratação de terceiros no menor prazo possível e com uma maior eficiência.  

Cita-se, também, que no artigo 54 da lei, o legislador inovou ao determinar novos cri-

térios de julgamento nas contratações das empresas estatais, são eles: a) menor preço; b) mai-

or desconto; c) melhor combinação de técnica e preço; d) melhor técnica; e) melhor conteúdo 

artístico; f) maior oferta de preço; g) maior retorno econômico; h) melhor destinação de bens 

alienados
67

.  

Além de criar novos critérios, o que dá uma margem de escolha maior ao Administra-

dor, o Estatuto admite ainda que no ato da confecção do edital, o responsável público tenha a 

discricionariedade de efetuar uma combinação de critérios de julgamento, no caso de parce-

lamento do objeto para melhor atender aos anseios públicos.  

Entretanto, é preciso lidar com essas inovações com cautela, uma vez que ao possibili-

tar uma maior margem de escolha ao Administrador, possibilita-se também a o aumento do 

subjetivismo dos responsáveis que podem direcionar o certame para seus interesses próprios, 

reduzindo a competitividade entre os licitantes, relativizando o interesse público da contrata-

ção.  

A fim de evitar essa prática, tem-se assentado na doutrina e jurisprudência que no ato 

do edital deve-se empregar parâmetros específicos e objetivos para os critérios de julgamento, 
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bem como para determina as etapas do certamente, tudo para evitar o subjetivismo estatal. 

Porém, é evidente que tal objetividade é muito difícil de se alcançar, ainda mais pela ausência 

de uma fiscalização rígida quanto as determinações feitas pelos editais públicos.  

Nesse ínterim, também de forma inovadora, a Lei das Estatais criou em suas normas a 

regra básica no âmbito da aquisição de bens que é a não preferência de marca, nos critérios e 

exigências previstas no instrumento convocatório. A intenção do legislador com essa inovação 

foi de dar maior efetividade aos princípios da impessoalidade e competitividade, uma vez que 

quanto maior a quantidade de exigências no edital, mais reduzido será a competitividade entre 

os licitantes. 

Entretanto, previu o próprio legislador exceções a essa regra. Permitiu-se a indicação 

da marca ou modelo pelo edital em situações especiais, como por exemplo nos casos em que a 

Administração achar pertinente a padronização necessária dos bens adquiridos a fim de pres-

tar um serviço com maior qualidade à população, efetivando, assim, o princípio da eficiência.  

Além disso, com a intenção de garantir que a aquisição será a mais conveniente e se-

gura para a Administração, o legislador criou no regime próprio de licitações para as estatais a 

possibilidade de ser exigida uma amostra do bem pelo licitante, na fase de pré-qualificação, 

para que a autoridade responsável pelo certame se certifique que o produto que estará sendo 

contratado é de boa qualidade.  

Acerca disso, no ato dessa verificação, pode o edital prever como condições de aceita-

bilidade da proposta, a exigência de que os produtos oferecidos pelo licitante vencedor este-

jam de acordo com os padrões de qualidade impostos pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), possuindo, também a certificação conferida pelo Sinmetro (Sistema Na-

cional de Metrologia) do produto.  

Acerca dos recursos no procedimento, etapa intensamente criticada das disposições da 

Lei nº 8.666/93, por ser um dos principais responsáveis pela morosidade do procedimento, a 

Lei das Estatais estabelece de forma inovadora uma fase única recursal.  

Nessa fase única, o licitante poderá interpor o seu recurso para discutir a efetividade e 

legalidade de qualquer fase, seja relacionada à habilitação seja em relação ao julgamento e 

classificação das propostas. Conforme estabelece o artigo 59, §1º da Lei, essa fase única terá 

início após a habilitação e os recursos poderão ser interpostos em até cinco dias úteis.  

Ressalta-se quanto a isso que o §2º do supracitado artigo determina que quando houver 

a inversão de fases, com a realização da habilitação anterior à etapa de julgamento, serão ad-

mitidos recursos após a habilitação e a verificação da efetividade dos lances ou propostas e 
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serão respeitados os mesmos prazos para interposição dos recursos nos casos em que a habili-

tação é posterior ao julgamento.  

Constata-se que essa fase recursal única é uma das principais transformações no pro-

cedimento advindo do novo dispositivo legal, já que alterou sobremaneira a etapa responsável 

pela morosidade do procedimento da Lei Geral, determinado, com isso, uma relevante altera-

ção no prazo de conclusão do certame.  

Após essa fase recursal única, tem-se a homologação, que da mesma forma como é es-

tabelecido no pregão, acarreta o direito do licitante vencedor de celebrar contrato com a em-

presa pública ou sociedade de economia mista responsável pelo certame. 

Por derradeiro, é imperioso destacar uma última inovação introduzida pelo legislador 

que vem determinando uma significativa alteração e maior agilidade ao procedimento de con-

tratação de terceiros por parte das empresas estatais, que são os chamados procedimentos au-

xiliares do procedimento.  

Acerca disso, Carvalho Filho dispõe: 

 

O Estatuto denominou de procedimentos auxiliares as ferramentas que po-

dem ser empregadas para dar suporte às licitações e tornar mais efetivo o 

certame nas empresas públicas e sociedades de economia mista
68

. 

 

Cita-se como procedimentos auxiliares previstos na lei: a) pré-qualificação 

permanente, que tem como finalidade a obtenção de um banco de dados que conste os 

fornecedores habilitados que forneçam produtos de qualidade certificada para que sejam 

utilizados para licitações futuras, podendo, inclusive, o legislador em outra oportunidade 

licitatória restringir a participação no certame apenas de licitantes pré-qualificados); b) 

cadastramento; c) registro de preços; d) catálogo eletrônico de padronização, que merece 

destaque, pois tem se tornado uma ferramenta relevante na busca pela eficiência das 

contratações, que por meio da criação de um sistema informatizado, permite a padronização 

de itens a ser adquiridos pelas Empresas Estatais). 

Constata-se, portanto, que apesar de usar como fonte principal os procedimentos já 

previstos nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, o legislador ao instituir o regime próprio de licitação 

das empresas estatais inovou em diversos aspectos, propiciando uma sensível transformação 

nas contratações públicas, evidenciando uma maior agilidade e eficiência, reduzindo a 

interferência negativa da burocracia na capacidade de competição contra as empresas 

privadas.  
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3.4 Sanção e infrações administrativas no âmbito das Estatais 

É disposto entre os artigos 82 e 83 do ato normativo as sanções administrativas 

cabíveis em casos de inexecução ou descumprimento contratual por parte de algum licitante 

contratado.  

Acerca das sanções passíveis de aplicação previstos na Lei, Carvalho Filho destaca:  

 
São sanções: a) advertência; b) multa, na forma prevista no contrato; c) suspensão 

temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a entidade 

licitadora pelo prazo de até 2 anos. A multa aqui não decorre necessariamente de 

atraso, mas pode incidir no caso de outra infração contratual
69

. 

 

Sobre o tema, é imperioso ressaltar que nenhuma sanção poderá ser aplicada sem que 

o licitante contratado tenha se manifestado sobre os atos as quais está sendo acusado. Deve-

se, mesmo no âmbito das estatais, ser assegurado os direitos constitucionais do contraditório e 

o da ampla defesa. 

Além de dispor nos artigos supracitados sobre o assunto, o legislador também optou 

por declarar expressamente a aplicação subsidiária das infrações e casos de responsabilização 

criminal previstos nos artigos 89 a 99 do Estatuto Geral no âmbito das estatais.  

Já sobre as transformações advindas da Lei sobre o assunto ora debatido, destaca-se 

uma importante inovação. O legislador introduziu novos meios especiais para coibir a partici-

pação de licitantes que já tenham sofrido sanções, bem como para implementar uma fiscaliza-

ção rígida ao procedimento. 

 Da mesma forma que dispõe o estatuto geral, o regime próprio de licitações das esta-

tais, em seu artigo 38, também determinou casos de impedimento de participação no certame, 

como por exemplo a vedação de participação das empresas que já sofreram sanções, e que 

foram penalizadas por atos que deram ensejo a favorecimentos indevidos, bem como nos ca-

sos em que determinado contratante foi avaliado de forma negativa em algum certame pretéri-

to.  

 Porém, diferentemente do disposto na Lei Geral, o legislador federal ao editar o regi-

me próprio das empresas estatais determinou a exigência de que as entidades precisam manter 

um cadastro atualizado com todas as empresas que foram punidas por conduta ilícita ou ine-

xecução contratual. Tal imposição teve como finalidade o fato de incentivar uma fiscalização 

prévia dos participantes do certame, pois com o cadastro, vai ser possível a entidade fazer 

uma pré-seleção quanto às condições subjetivas de cada candidato.  
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Portanto, nota-se que no contexto da responsabilização por atos lesivos a idoneidade 

do certame do contrato, o legislador do regime próprio das estatais não ousou e não introduziu 

muitas inovações ao sistema licitatório nacional, tendo apenas atuado de forma replicadora 

das disposições previstas no Estatuto Geral e na Lei nº 10.520/02. 

 

3.5 Regime próprio de licitação para estatais: Entrave ou Solução? 

  Posteriormente a análise das inovações e transformações advindas com a 

edição da Lei nº 13.303/16, convém suscitar o questionamento se na pratica, todas essas 

alterações foram capazes de repercutir de forma efetiva no cotidiano das contratações das 

empresas estatais.  

 Ao analisar o disposto na lei em contraposição ao que dispõe o Estatuto Geral, 

facilmente se percebe diversas transformações que repercutiram positivamente no 

ordenamento jurídico na esfera licitatória. Sobre os aspectos positivos, destaca-se a criação da 

norma conhecida como remuneração variável. O legislador ao instituí-la, determinou a 

possibilidade de as Empresas Estatais repassarem ao licitante vencedor uma remuneração 

variável, que estará vinculada ao cumprimento das atividades previstas no edital pelo 

contratado, bem como vinculada ao nível de qualidade em que o serviço será prestado.  

 Por meio dessa norma, ao adotar estar pratica, a Administração da empresa deverá 

definir critérios especiais já no ato convocatório que possibilitará o cálculo da remuneração 

que o contratado terá direito a receber mensalmente. Como exemplo, pode-se citar como a 

vinculação da remuneração ao cumprimento de metas impostas no edital, critérios para apurar 

o nível de qualidade em que o serviço está sendo prestado, como a realização de pesquisa de 

satisfação com os seus consumidores, o nível de sustentabilidade ambiental da prestação e o 

respeito ao prazo de entre convencionado inicialmente.  

 Esta medida teve um resultado muito positivo ao ser posta em pratica, uma vez que 

evidenciou um estimulo ao contratado para prestar um serviço de qualidade. Ao vincular a sua 

remuneração à qualidade do serviço, restou configurado uma espécie de coação implícita por 

parte da Administração para que seja alcançada a efetividade e a eficiência do serviço.  

 Porém, deve-se ter em mente que não pode o Administrador usar essa medida de 

forma fraudulenta ao determinar diversos critérios com o objetivo ilícito de direcionar a 

licitação para determinada empresa. Deve-se estabelecer critérios razoáveis para essa 

remuneração variável a fim de que possibilite a prestação de um serviço de qualidade ao 

mesmo tempo em que é respeitado a concorrência entre os licitantes.  
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 Outra inovação positiva advinda da lei que merece destaque é a criação da norma 

conhecida como contratação conjunta. Nesta norma, o legislador instituiu a possibilidade da 

contratação de duas empresas para prestação do mesmo objeto licitado, com o intuito de 

intensificar a qualidade do serviço prestado.  

 Ao dispor sobre tal inovação, assevera Carvalho Filho: 

 

Quando o serviço puder ser executado de modo concorrente e simultâneo por mais 

de uma empresa, é possível celebrar contratos conjugados para melhor atendimento 

do objeto. É mister, porém, que a Administração justifique tal necessidade e que não 

haja perda da economia de escala, ou seja, a economia que resulta da unificação 

contratual e ampliação do objeto
70

. 

 

 É imperioso ressaltar sobre os efeitos positivos da Lei nº 13.303/16 o fato do 

legislador ter deixado expresso a possibilidade de as empresas estatais editarem regulamentos 

próprios a fim de preencher lacunas normativas eventualmente observadas na lei, bem como 

regulamentar eventuais especificidades de cada ente, conforme preceitua o Art. 40 da 

supracitada lei.  

 Com essa possibilidade nota-se uma característica do presente ato normativo de não 

buscar a exaustividade dos preceitos dispostos em seu texto, como foi observado na edição da 

Lei nº 8.666/93. Com essa possibilidade de regulamentação e complementação normativa por 

parte dos entes, nota-se um aspecto positivo da lei, uma vez que com essa flexibilização pode 

ser construído de forma legal um intenso arcabouço de inovações, bem como a modernização 

constante de todo o seu texto por meio desses regulamentos.  

 Em contrapartida, apesar das inovações positivas supracitadas, também restou 

evidente diversos casos em que o legislador foi omisso, bem como editou normas lesivas à 

probidade do certame e a sua eficiência. Como aspectos negativos, pode-se enumerar a 

ausência de tratamento diferenciado para as empresas estatais com natureza de direito privado 

e as empresas com natureza de direito público.  

 A fixação de normas homogêneas de tratamento para todos os tipos de empresa estatal 

foi intensamente criticada pela doutrina nacional. Destaca-se o que dispõe o doutrinador 

Rafael de Carvalho sobre o assunto: 

 

Não nos parece adequada a fixação de normas homogêneas para toda e qualquer 

empresa estatal, independentemente da atividade desenvolvida (atividade econômica 

ou serviço público) e do regime de sua prestação (exclusividade, monopólio ou con-

corrência). A ausência de assimetria normativa no tratamento da licitação entre as 
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diversas estatais, a partir das respectivas atividades desenvolvidas, pode ser questio-

nada sobre diversos aspectos
71

. 

 

 Nota-se que o entendimento tradicional doutrinário antes da edição do referido regime 

próprio de licitação das empresas estatais sempre foi no sentido de que era necessário a cria-

ção de um regime separado para as duas modalidades de empresas estatais, uma vez que as 

prestadoras de atividades econômicas, pela sua natureza privada, necessitavam de um trata-

mento diferenciado, com uma redução burocrática a fim de possibilitar maior celeridade para 

as suas contratações. Diferentemente das empresas estatais que prestam serviço público, as 

quais não há nenhum óbice a sua atividade seguir o procedimento burocrático instituído pela 

Lei Geral, uma vez que não concorre com empresas privadas. 

 Com isso, essa omissão legislativa é duramente criticada, existindo diversos autores 

que defendem uma alteração do dispositivo legal, a fim de que seja desmembrado do proce-

dimento instituído pela lei as contratações das empresas estatais com natureza de direito pri-

vado. Ao finalizar o seu raciocínio sobre a crítica aqui disposta, Rafael de Carvalho ressalta:  

 

É preciso levar a sério a personalidade jurídica de direito privado e a atuação con-

correncial por parte das estatais. Assim como as pessoas jurídicas de direito privado 

não devem ser submetidas ao idêntico tratamento dispensado às pessoas jurídicas de 

direito público da Administração Direta e indireta, não seria prudente fixar o mesmo 

tratamento jurídico para pessoas jurídicas de direito privado que atuam em exclusi-

vidade (ou monopólio) e em regime concorrencial
72

. 

 

 Outro aspecto criticável do regime próprio de licitações das empresas estatais é o fato 

do legislador ter repetido o mesmo erro cometido com a edição da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 

10.520/02, qual seja, a elevada utilização de conceitos abstratos e genéricos que possibilitam 

uma discricionariedade e um poder de atuação exacerbado do Administrador Público respon-

sável pelo certame. Fato este que determina a manutenção do alto índice de ocorrência de 

fraudes e corrupção no instituto licitatório.  

 Observa-se como exemplo de utilização desses conceitos o que dispõe o artigo 28, §3º, 

incisos I e II. Nestes dispositivos são tratados os casos de dispensas de licitação específicas 

para as empresas estatais. São elas: quando se tratar de comercialização, prestação ou execu-

ção direta pelas entidades de produtos, serviços ou obras relacionadas com os objetos sociais 

das empresas e nos casos de escolha de parceiros atreladas a características peculiares, que 

possibilita uma relevante “oportunidade de negócio definidas e específicas”. 
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 Nota-se com esse último termo, um nítido caso de subjetivismo, que possibilita uma 

discricionariedade do Administrador na estipulação de casos que estão abrangidos nesse con-

ceito aberto e abstrato, uma vez que não é trivial identificar e conceituar o que seria oportuni-

dade de negócio definida e específica. Tal subjetivismo determina uma dificuldade dos órgãos 

fiscalizatórios em determinar o que é lícito ou não, já que a utilização desse tipo de termo 

constitui uma brecha para contratações ilegítimas, eivadas de vícios. 

 Cita-se, também, como outro caso de edição de conceitos abstratos o disposto no art. 

29, §3º da Lei que permite que os valores definidos pelo legislador para os casos de dispensa 

da realização de licitação sejam alterados pelo Conselho de Administração da empresa estatal.  

 Tem-se essa possibilidade por conta da variação de custos de cada ente, permitindo, a 

partir disso, que cada empresa determine valores diferentes de dispensa de licitação.  

 Sobre essa possibilidade, assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

O dispositivo contempla hipótese perigosa de discricionariedade outorgada ao Con-

selho de Administração, abrindo as portas a abusos por parte das empresas. O dispo-

sitivo é de constitucionalidade pelo menos duvidosa, tendo em vista que, pelo artigo 

37, XXI, da Constituição, as hipóteses de dispensa têm que ser previstas em lei. A 

aplicação do dispositivo deve ser evitada
73

. 

 

 Portanto, tem-se mais um caso em que por meio de uma edição deficitária do texto 

normativo, o legislador determinou uma discricionariedade altamente perigosa para o Conse-

lho de Administração de cada entidade, fato que pode gerar abuso de poder e eventuais relati-

vizações do interesse público por parte dos Administradores. Além de determinar essa discri-

cionariedade lesiva, acredita-se, de forma similar à doutrinadora citada acima, que o referido 

dispositivo é inconstitucional, já que determina a possibilidade de a Comissão criar novos ca-

sos de dispensa de licitação ao reduzir de forma discricionária o valor imposto pelo legislador 

federal, fato que ofenderia incisivamente o disposto no Artigo 37 da Constituição Federal.  

 Portanto, observa-se que as alterações e inovações advindas do presente regime foram 

relativamente pequenas frente a demora de 18 anos para ser editada. Esperava-se que com o 

lapso temporal decorrido da Emenda Constitucional que autorizou a sua edição até a sua pu-

blicação a Lei tivesse um teor muito mais inovador do que foi observado. Nota-se com a aná-

lise contraposta aos dispositivos já existentes que as alterações não foram significativas e que 

o teor do disposto teve um alto índice de repetição dos procedimentos já existentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme abordado no presente trabalho, a Lei geral de licitações surgiu com status 

de remédio heroico contra a elevada incidência da corrupção e fraudes no âmbito da 

contratação pública. Porém, restou evidenciado que o legislador instituiu um procedimento 

demasiadamente burocrático, com uma rigidez formal exacerbada a fim de coibir qualquer 

tipo de margem de atuação discricionária do Administrador Público, tendo em vista o seu 

contexto de surgimento. 

 A partir disso, em seu primeiro capítulo, buscou-se evidenciar todas as características 

do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, destacando seus aspectos positivos e 

negativos, bem como seus fundamentos e formalidades, tendo como intuito principal chegar a 

uma constatação se de fato o texto normativo foi uma solução para as mazelas da contratação 

pública. 

 Além dessa análise procedimental, restou analisada as disposições atinentes as sanções 

e infrações administrativas presentes na lei geral, uma vez que tal instituto é incisivamente 

criticado pela doutrina.  

 Ao se elencar todas os comentários e destacar todas as visões doutrinárias acerca do 

procedimento do estatuto, buscou-se analisar as novas modalidades de licitação surgidas com 

o passar do tempo, contrapondo as novas disposições com o texto da Lei nº 8.666/93, para que 

a partir desse estudo comparativo, pudesse se chegar a uma conclusão quanto a despriorização 

do procedimento inicial frente as modernidade e inovações das novas modalidades.  

 Pois bem, constatou-se que a rigidez formal e a elevada burocracia presente no 

procedimento da lei nº 8.666/93 determinou efeitos significativos na contratação dos entes 

públicos, marcando o procedimento como lento, custoso e trabalhoso. Observou-se que um 

dos principais fatores que determinavam essa realidade ao procedimento era o fato da 

habilitação dos licitantes ser anterior ao julgamento e classificação do certame. Tal fato 

determinava o desencadeamento de uma infinidade de recursos por parte dos licitantes 

inabilitados, que sobrestava, por um longo período, o procedimento.  

 Além disso, observou-se que apesar de rígido e excessivamente formal, o procedimen-

to licitatório do Estatuto Geral não foi capaz de reduzir as já conhecidas mazelas da contrata-

ção público, uma vez que com o seu surgimento, não foi observado uma redução da ocorrên-

cia de casos de corrupção e fraudes nas contratações. Tem-se tal realidade pois em muitos 

momentos a legislador propiciou uma elevada margem de atuação ao Administrador, que por 

meio da utilização de conceitos abstratos e genéricos possibilitou a discricionariedade do ges-

tor público na condução do procedimento, fato que teve como consequência a continuação das 
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ocorrências de corrupção e fraudes nos procedimentos. É imperioso ressaltar que a ineficiên-

cia da Lei de licitações não é apenas proveniente das disposições legais, mas sim da proble-

mática elaboração dos atos convocatórios, que por serem feitos por pessoas ineficientes, sem 

capacidade técnica para tal atribuição, acaba por não dispor sobre aspectos importantes como 

a estipulação das sanções para cada infração, e apenas determinam as exigências dispensáveis 

e desapropriadas do texto legal.  

 Em contrapartida, com o surgimento de novas tecnologias restou configurado a neces-

sidade de alterações no procedimento licitatório. Nesse ínterim, surgiu o procedimento do 

pregão, que ao inverter as fases do procedimento, disciplinando que apenas deveria ser feito a 

habilitação do licitante vencedor, após o julgamento das propostas, restou configurado uma 

maior celeridade ao procedimento.  

 Além de uma maior celeridade com a inversão das fases, o pregão instituiu também a 

modalidade eletrônica, que trouxe diversos benefícios para o âmbito da contratação pública, 

como por exemplo o aumento da competitividade entre os licitantes, já que com o procedi-

mento sendo feito de forma eletrônico, possibilitou-se a participação de um maior número de 

licitantes. Porém, apesar de determinar diversos avanços na contratação público, o legislador 

se manteve inerte quanto aos aspectos negativos já observado na Lei nº 8.666/93, qual seja, o 

uso de conceitos abstratos e genéricos que determinam uma discricionariedade do gestor pú-

blico, não sendo, portanto, a solução para o efetivo problema da contratação pública. 

 Da mesma forma, ao instituir o regime próprio de licitação das empresas estatais, o le-

gislador implementou diversas inovações que trouxeram inúmeros benefícios para o procedi-

mento, como a previsão de mais critérios de julgamento, por exemplo. Entretanto, continuou 

inerte quanto a extinção dos conceitos genéricos a abstratos, bem como não foi observada um 

regime diferenciado para as empresas estatais de natureza privada, fato duramente criticado 

pela doutrina nacional 

 Destaca-se que não foi previsto em nenhuma das leis analisadas um conceito claro e 

efetivo sobre a determinação da aplicação das sanções a cada tipo de infração, como também 

restou evidente que a utilização dos conceitos genéricos não determinaram uma efetiva redu-

ção dos casos de corrupção e fraude nos procedimentos licitatórios, não podendo ser atestado, 

ao final do presente trabalho que uma determinada lei foi a solução para os anseios da popula-

ção e do interesse público no âmbito das contratações públicas feitas pela licitação. 

 Porém, é inegável que as inovações introduzidas no sistema licitatório nacional pelas 

leis analisadas no presente trabalho determinaram uma despriorização do procedimento intro-

duzido pela Lei nº 8.666/93, pois com o auxilia de novas tecnologias ampliaram as formas de 
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fiscalização do procedimento, bem como determinaram uma maior celeridade ao inverter fa-

ses. Com isso, consequentemente foi gerado um aumento no número de contratações mais 

eficientes, vez foi assegurado o interesse público, sacramentando como vencedora a propostas 

mais vantajosas para a Administração. 
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