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“De tanto ver triunfar as nulidades, de 

tanto ver prosperar a desonra, de tanto 

ver crescer a injustiça, de tanto ver 

agigantarem-se os poderes nas mãos dos 

maus, o homem chega a desanimar da 

virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha 

de ser honesto.”  

Ruy Barbosa. 
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1. Resumo 
 

  Objetiva este estudo levantar dados acerca dos recursos 

apresentados aos processos licitatórios, seja na área administrativa, seja na 

área judicial, no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

Causadores de protelações, sucessivas até, emperrando o andamento 

normal das atividades fins, por falta de produtos ou serviços via licitações 

que seriam fornecidos a SEFAZ, devido à impetração dos citados recursos. 
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2. Introdução 
 

Os poderes públicos, municipais, estaduais ou federais, seja 

executivo, legislativo ou judiciário, na aquisição de bens ou serviços, 

submete-se a um processo licitatório, objetivando transparência, publicidade 

e imparcialidade. 

 

 O processo de licitação encontra-se regido por legislação específica, 

no âmbito federal pela Lei 8.666/93. Na esfera estadual pela Lei 4.660/83. 

 

 Aqui, neste estudo, especificamente pretendemos abordar e analisar 

os recursos de origens administrativos ou judiciais, requeridos por 

participantes de licitações, demonstrando e querendo contestar a 

insatisfação pela “perda” do objeto licitado em questão. 

 

 Os autores desse trabalho, atuantes no serviço público, um deles 

preside a COPEL – Comissão Permanente de Licitação, um outro já 

participou como membro, chegando a ser substituto eventual na presidência 

de licitação. 

  

 Para uma adequada compreensão da Licitação para o serviço 

público, pesquisou-se as suas origens, ou melhor, de como surgiu 

gradativamente o Estado, a tributação e os gastos públicos, e o 

relacionamento entre ambos no decorrer da história. 

 

Nos capítulos: Antecedentes da Legislação Licitatória no Brasil e Recursos 

Administrativos e Judiciais nas Licitações procuraremos um norteador. 

Tratando do aspecto legal originado da licitação em si, e dos procedimentos 



Especialização em Administração Pública 

 9

que vertem para os recursos apelatórios, e dentro do possível, analisando a 

cultura geradora. 

 

 Adiante, nos capítulos: As Licitações da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia no decorrer dos anos 2000 e 2001,  apresentaremos a 

instrumentação metodológica conveniente ao nosso estudo. A “pergunta-

chave” deverá ser o “por que?” dos citados recursos. Ao que analisaremos, 

procurando identificar um ponto em comum, definidor da questão desta 

pesquisa. 

 

 Por fim, no capítulo Considerações, sobre os percalços dos recursos 

administrativos ou judiciais apresentados contra processos licitatórios, 

apreciações sobre casos que emperram a Administração Pública, 

considerando as formas e conteúdo.  
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3. Histórico sintético das origens e de relacionamentos: Estado x 
tributação x gastos públicos. 

 
 

A Administração Pública na gestão da arrecadação de impostos e dos 

gastos públicos vem de uma longa evolução através dos tempos, passando 

por vários modelos distintos. 

 

 Pelos registros históricos o início de tudo surgiu pela constituição de 

famílias, evoluindo para os clãs, para as tribos, para as comunas, para os 

feudos e para os reinos, cuja diferenciação dava-se pelos usos e costumes, 

pela língua dominante e pelo território geográfico habitado. De um lado: os 

escravos, os servos, os súditos, obedientes e submissos, do outro lado os 

nobres, os vassalos, os reis, poderosos e opressores.  

 

 A tributação em si era imposta pelo chefe máximo, feudal ou 

monárquico, e como registra a história, sempre gerou insatisfações 

demandando insubordinações, revoltas e conspirações por que excessiva. 

Cobrava-se feudalmente pelo uso da terra na sua produtividade, seja 

agrícola ou pecuária, tempos em que ainda as propriedades não eram 

privadas, mas pertencentes ao monarca, ou outro título que se assemelhe, 

de acordo com a região geográfica ou hierarquia social. 

 

 A cobrança dos impostos nos primórdios da humanidade equivalia ao 

uso da propriedade, quase sempre geradora de obrigações e não resultava 

em direitos individuais ou coletivos, não havendo a contrapartida. 

  

No absolutismo praticava-se a administração patrimonialista em que o 

patrimônio público e privado se confundiam. Já a administração pública 

burocrática veio substituir a prática patrimonialista. 
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Com o crescimento geométrico e geográfico da espécie humana, no 

erigimento dos agrupamentos residenciais, o começo da urbe foi evoluindo 

a ponto de possuirmos o bem comum de uso público, a ser desfrutado por 

todos, embora incipiente.  

 

  O domínio de técnicas e de conhecimentos, as habilidades individuais 

e/ou coletivas, em constante evolução aperfeiçoou a política dominante. 

Foram surgindo as independências políticas, as delimitações geográficas 

expandiam-se pelas guerras, conquistando novos reinos, subjugando seus 

habitantes. Expande-se o comércio extrafronteiras, a navegação conquista 

territórios desconhecidos, a agricultura e a pecuária expandem-se mundo 

afora.  

  

 Começou na Inglaterra a iniciativa de limitar os poderes políticos e 

econômicos da monarquia, através de sua burguesia, na primeira grande 

revolução da história européia. Houve sangrentas disputas dentro da 

monarquia e do parlamento, novamente sufocaram os ideais libertacionistas 

da plebe. Os empresários se impuseram pela livre iniciativa, sobrepondo o 

mercantilismo à monarquia, fortalecendo o parlamentarismo. Período de 

notória expansão da navegação inglesa, de grande progresso econômico e 

comercial, desaguando na Revolução Industrial, restrita à Inglaterra, 

substituindo ferramentas por máquinas. Os artesãos que iniciavam e 

concluíam um produto, passaram no novo processo a fazer partes, 

produção em série, surgindo a classe social do proletariado. Aumenta a 

produção, os custos caem e maior número de pessoas podem comprar. 

Surge o capitalismo, os donos do capital, das terras, das fábricas, das 

máquinas e das matérias primas. Instituem o trabalho assalariado para a 

classe operária. As relações de cobrança de impostos começam a mudar de 

perfil, há migração do sistema absolutista em parte (por que ainda não  
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proclamara-se a república) para o sistema capitalista. A qualidade do 

controle dos produtos na era do artesão era feita pelo próprio, na 

industrialização pela produção em série passou a ser efetuada pelos 

inspetores.   

 

 A revolução francesa tinha por tema “Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade”, onde a população formada pela burguesia, pelos 

trabalhadores das cidades e dos campos, compunha-se de 98% da 

população pagante de impostos e sustentadora do Estado Francês. 

Enquanto a nobreza e o clero eram isentos dos tributos. Os impostos 

sustentavam os gastos perdulários da corte e clero, incomodando os 

tributados. As classes sociais vigentes dividiam-se entre três estados: no 1º 

estado o Clero, no 2º estado a Nobreza e no 3º estado os Burgueses, 

Camponeses e Artesãos. Não havia acordo para reformular a tributação. 

Acabaram em Assembléia Nacional Constituinte, dando à França uma 

Constituição e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (em 

26/08/1789), onde todos passariam a ser igual perante a lei, ter direito à 

propriedade privada e resistir à opressão. Surgiram claramente divisões 

sociais, divergentes entre si, crises econômicas e agitações revolucionárias. 

Houve a tomada da Bastilha em 14/07/1789, havendo a libertação dos 

presos políticos. A Assembléia Nacional aboliu a servidão, os impostos 

feudais e os privilégios da nobreza. A revolta se alastra, provocando 

saques, incêndios e mortes, em castelos e mosteiros, confiscaram os bens 

da Igreja para o Estado e finalmente em 22 de setembro de 1792 

proclamam a República, pela força da Revolução Francesa. 

 

 No Brasil, desde os tempos da subjugação, enquanto colônia 

portuguesa n’além mar, a insatisfação por parte dos nativos, da plebe e dos 

colonos era uma constante, com revoltosos nos mais diversos rincões, dada 
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a escorchante tributação sobre o extrativismo vegetal, de metais e pedras 

preciosas. Daqui Portugal exigia a produção para sustentar o fausto da 

corte portuguesa em Lisboa e adjacências. Cobravam insistentemente os 

impostos, não havia contrapartida compensatória. O ciclo seguia-se: 

extrativismo do pau-brasil, colonização, cana-de-açúcar, algodão, missões 

jesuíticas, bandeiras, minerações e gado. Tentaram escravizar os 

verdadeiros donos da terra: os índios. Importavam escravos africanos. As 

pessoas pobres desejavam melhorar as condições de vida. As dívidas 

acumulavam-se, os impostos eram cobrados por terceiros (comerciantes). 

Cobrava-se o quinto do ouro, instalaram as casas de fundição. De opressão 

em opressão foram surgindo as revoltas populares contra a Monarquia 

Portuguesa dominadora do Brasil Colônia: Revolta de Beckman no 

Maranhão, Guerra dos Mascates em Pernambuco, Revolta de Filipe dos 

Santos e Guerra dos Emboabas, ambas em Minas Gerais. Inventavam 

outros impostos, o da capitação era cobrado sobre escravos, não os 

havendo, cobravam sobre si mesmo, ou seja: sobre cada pessoa da 

população. A derrama era sobre os impostos atrasados (fossem 

mineradores ou não). 

 

 Por aqui a manufatura era proibida, exceto produzir tecidos para 

escravos. Em 1776 os Estados Unidos da América declara a 

Independência, alentados pelos princípios do Iluminismo. Surgem as 

rebeliões contra o domínio de Portugal, espocando a Inconfidência Mineira 

(1789), a Conjuração Baiana (1789) a Conjuração dos Suaçunas (1801) – 

Pernambuco. Revolução Pernambucana (1817), além de outras. A crise 

econômica agravava-se em Portugal, já não havia mais a produtividade 

oriunda do Brasil que o sustentava. Tentaram subjugar o Brasil fazendo-o 

retornar a colônia. Declarou-se a independência em 1822. É possível 

concluir do exposto e das leituras, as causas das insatisfações no Brasil de 
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outrora eram as excessivas subjugações, as cobranças de pesados 

impostos e as ínfimas contrapartidas que pouco beneficiavam o Brasil 

Colônia delimitado no início em Capitanias Hereditárias. E por fim houve a 

proclamação da república em 15/11/1889.          

 

Surgem os movimentos separatistas, reinados deterioram-se, 

monarquias caem e com ele o absolutismo do poder dominante com forte 

influência no clero, de autoridade política, militar, policial e de tributação 

sem possibilidades de contestar ou reivindicar. As repúblicas começam a 

surgir, a partir do exemplo da Revolução Francesa, com reflexo nas demais 

monarquias mundo afora. Debalde os absolutistas tentaram sufocar a então 

incipiente Revolução Francesa, inclusive guerreando, temerosos dos 

perigos da libertação política da plebe, supondo danosa aos interesses da 

nobreza e do clero. 

 

Os estudos de comportamento sócio-econômico-psicológico mostram 

os seres humanos como um “pacote de emoções”, variáveis de acordo com 

o momento, com a ambientação. Desta forma as pessoas integram-se às 

instituições como atores. 

 

O surgimento do Estado deu-se, conforme Rousseau, de um contrato 

social, acordado entre os homens, para atender as necessidades humanas 

de caráter coletivo. As quais encontram-se corporificados pelos serviços 

públicos em todos os sentidos. 

 

De todo ainda não delimitaram a missão do poder público, contudo 

tentam definir como foco principal o ser humano enquanto objetivo. A 

pessoa cidadã como cliente. 
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A necessidade de sobrevivência e a interação com o meio ambiente 

proporcionaram ao longo do tempo, entre o poder dominante e a população 

fazerem transferências de informações, de valores e de crenças. Sendo 

válida a afirmativa de que a história das instituições, sejam elas quais forem, 

se confundem com a história das sociedades, ou seja, das pessoas em 

geral. 

 

  No sistema político democrático tem-se como lema do poder ser 

exercido para o povo e pelo povo. Dos tributos cobrados para a 

administração da coisa pública, do bem comum, os habitantes começam a 

reivindicar a contrapartida em bens coletivos para a comunidade, ou seja: 

água encanada, saneamento, eletricidade, escola, saúde pública, 

segurança, esporte, lazer, etc. 

 

Atualmente dado aos avanços tecnológicos, especialmente nos grandes 

centros urbanos, propiciando acesso permanente às informações, fazendo 

com que a sociedade procure ser mais organizada, consciente, participativa 

e reivindicadora. Em conseqüência, surgiram as ONG – Organizações Não 

Governamentais, objetivando suprir em ações o que o poder público mostra-

se relativamente sem condições de prestar um atendimento adequado, 

atuam por vezes com captação de recursos públicos e em parceria 

inclusive. 
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4. A Licitação 
 

 Para atender aos serviços públicos, dotando-os de condições 

exeqüíveis nas suas finalidades, o Estado efetua compras e contratação de 

serviços através de processo licitatório. Licitação deriva do latim licitatio, ou 

seja, define por em hasta pública a contratação de compra de bens ou de 

realizações de obras, ou ainda da execução de serviços, objetivando 

conseguir o melhor lanço.   

 

 A licitação impõe-se no melhor princípio ético, de preenchimento de 

requisitos exigidos em lei, para participação nos negócios públicos, abertos 

à sociedade em geral. Assim, evita-se o arbítrio do administrador ou gestor 

na sua falível condição de ser humano, ao tempo que permite ao poder 

público fazer a contratação mais vantajosa, ou seja, melhores condições de 

prazo, de planejamento, de preço, de qualidade, de rendimento e outras 

pertinentes, especificadas no ato convocatório da modalidade em licitação. 

Nesses princípios primam pela impessoalidade da contratação, permitindo a 

igualdade de condições para aqueles que desejam fornecer bens, prestar 

serviços ou executar obras para os poderes públicos federais, estaduais ou 

municipais. 

 

 O processo licitatório parte de dois princípios básicos: o da 

publicidade e o da igualdade. 

 

 A publicidade deve ser a mais ampla possível para poder garantir ao 

público conhecimento geral e participação de tantos quantos estejam  

interessados na licitação. A igualdade pressupõe o mesmo tratamento para 

todos os licitantes indistintamente. Pela publicidade e pela igualdade 

decerto não deverá haver objeção, contudo, pode haver certos litígios, como 
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descumprimento de contratos anteriores, que merecem análises. Ambos 

são requisitos originários de lei. 

 

 Pela licitação compete ao administrador/gestor, conseguir os meios 

necessários para a manutenção dos serviços públicos, atendendo, portanto, 

às necessidades públicas e às necessidades humanas de caráter coletivo. 

 

 A licitação é uma relação jurídica entre a receita e a despesa, 

integrando necessariamente a execução orçamentária. É uma forma de 

administrar, regulada em princípios de Direito para a realização eficiente do 

funcionamento da Administração Pública. Sendo competente para 

determinar a licitação àquele que se investe de poderes de ordenador da 

despesa. 

 

 As modalidades licitatórias diferem entre si quanto ao conteúdo, 

objeto e valores. São classificadas em: concorrência, tomada de preços, 

convite, concurso e leilão. Os quatros primeiros são para aquisição de bens 

ou serviços. Enquanto o leilão é para venda de bens do poder público, 

quaisquer que sejam os bens a serem leiloados. 

 

 Por concorrência enquadram-se as compras, os serviços e as obras 

de grande vulto. A Tomada de Preços é mais simples que a Concorrência, 

para os interessados previamente cadastrados. O Convite é a modalidade 

mais simplificada de todas, devendo ter um mínimo de três 

participantes/convidados. O Concurso é para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico. Havendo procedimentos licitatórios de acordo com o 

seu conteúdo necessitam de contrato para o fiel cumprimento do objeto 

contratado. Em qualquer caso, todo o processo licitatório passa a fazer 

parte integrante e indissolúvel do Contrato. 
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Pelo caminho percorrido em todo esse processo de pesquisa, 

pudemos observar o mosaico com que se monta um processo licitatório, 

com a chegada do pedido formal ao objeto a ser licitado, as informações 

complementares solicitadas aos requisitantes, pesquisa de mercado,  

fornecimento mínimo, preços praticados, empresas atuantes no ramo, para 

estabelecer com clareza todo o processo. Por que há um entrelaçamento de 

fatos, idéias, medidas e variáveis envolvidas, Sendo muito importante ficar 

atento na construção do processo licitatório como um todo, sem ignorar 

nenhuma das partes, evitando-se ao máximo as dúvidas e deslizes 

porventura geradores de recursos.   
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5. Antecedentes da legislação licitatória no Brasil 
 

A pretexto de desenvolvimento econômico, os governos brasileiros, a 

exemplo das eras Vargas, Kubitschek e Regimes Militares, citandos apenas 

os períodos mais marcantes economicamente, dentre outros, fizeram 

investimentos públicos maciços, em bens e serviços. Houve uma distorção 

da teoria de Keynes, a qual incentivava os investimentos públicos como 

forma de intervenção e desenvolvimento econômico. Subentenderam gastar 

(se bem que em grande parte indiscriminadamente e sem retorno fiscal ou 

social) como uma visão de promoção (embora distorcida) do bem-estar 

social. 

 

Por essa atuação foi que a economia brasileira se tornou, tempos 

atrás, excessivamente estatal, com presença maciça do capital público em 

setores de exclusividade do capital privado. Havendo desvirtuamentos 

aberrantes onde o poder público estatizara empresas, quaisquer que 

fossem o seu ramo, com o subterfúgio de evitar o desemprego. Ocorrendo 

ainda, em muitas dessas intervenções de capital financeiro, escusos jogos 

de influências políticas e paternalísticas. A própria formação política, social 

e econômica do Brasil influenciou, sobremaneira, na inserção pelos 

ingredientes do autoritarismo, corrupção e impunidade. 

 

O sistema produtivo brasileiro era considerado por muitos como um 

parque industrial de tecnologia obsoleta e antieconômica, contendo a favor 

uma certa política econômica que o protegia de importações. 

 

Por oportuno é possível citar os incentivos fiscais, programados para 

o desenvolvimento econômico de carentes regiões geográficas brasileiras. 

Tomemos por exemplo o Centro Industrial de Aratu, no começo instalaram 
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filiais de indústrias sulistas brasileiras usufruindo os financiamentos oficiais 

(em parte via SUDENE) e dos benefícios de isenção fiscal por anos. Muitos 

espertinhos para pongar nas benesses fiscais e de financiamentos oficiais 

despacharam para o CIA o maquinário produtivo obsoleto da região de 

origem e adquiriram novos equipamentos para a Matriz. Findos os períodos 

dos incentivos fiscais, as indústrias aqui instaladas foram sendo 

desativadas... 

 

No governo Collor abriu-se o mercado para as importações sem 

critérios definidos, sucateando de vez a indústria nacional. As importações 

não foram graduais, mas repentinas, causando traumas irreparáveis. Nesse 

rastro a bandalheira prosperou a olhos vistos, de norte a sul, de leste a 

oeste, sem limites. Denuncias e escândalos espantavam. 

  

Antes de 1968 a licitação quase que só aplicava à administração 

pública federal, com o advento da Lei 5.456 de 20/06/1968, passou a 

estender-se aos poderes públicos Estaduais e Municipais. Permitindo 

qualquer cidadão poder transacionar com o poder público, sendo que as 

restrições estão previstas na própria lei, no entanto não podendo ser 

decorrente de credo, política, religião, raça, língua, etc. 

 

A partir da promulgação da Constituição de 05 de outubro de 1988 foi 

elaborada a Lei de Licitações 8666/93 e promulgada em 13 de junho de 

1993, que norteia as Licitações Públicas. Posteriormente alterada pelas Leis 

n.º 8883/94, 9032/95, 9648/98, Emenda Constitucional nº 06/95 e Lei 

9854/99, as quais definiram as normas inerentes a Licitações e 

Contratações na Administração Pública, regulamentando assim o artigo 37 

inciso XXI da Constituição Federal. 
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Promulgada pelo então Presidente da República, Dr. Itamar Franco, a 

Lei de Licitações surgiu num momento delicado em que a nação vivia, com 

denuncias as mais variadas de corrupção no serviço público, inclusive com 

o momento histórico do impeachment do então Presidente Fernando Collor 

de Melo. 

 

A atual legislação da licitação em boa hora criou normas as mais 

variadas, visando à moralização das compras e contratação de serviços 

pela Administração Pública. Dentre as inúmeras exigências contidas na Lei 

8.666/93, observamos que a mesma estabelece a partir do seu artigo 89 até 

o artigo 93 uma seção intitulada “Dos crimes e das penas” em que 

determina pena de detenção aos servidores públicos que pratiquem atos 

ilícitos danosos aos interesses do Serviço Público. 

 

A globalização é um fato, avança a passos largos, 

desmensuradamente. Impera no país o governo neoliberal, sob o comando 

de Fernando Henrique. A privatização corre solta e célere, chegando a 

privilegiar o capital estrangeiro, em detrimento do capital de origem 

brasileira, inclusive com linhas de financiamento por parte do sistema 

bancário estatal brasileiro. Os teóricos propunham pelo neoliberalismo o 

“Estado Mínimo”. Considerando que a crise já não era mais de mercado, e 

sim de Estado, daí propor menor presença estatal no sistema econômico. 

 

Nesse rastro, influenciado pela teoria de Keynes, Richard Murgrave, 

classifica para o Estado as funções econômicas: alocativa, distributiva e 

estabilizadora. 

 

Por alocativa os aportes de recursos públicos devem ir para setores 

econômicos não atraentes para o capital de origem privada. 



Especialização em Administração Pública 

 22

 

Por distributiva aportam-se recursos na distribuição de rendas aos 

segmentos menos favorecidos socialmente, procurando suprir falhas do 

sistema capitalista, e tentar melhorar a qualidade de vida da base da 

pirâmide social. 

 

Por estabilizadora depreende-se a manutenção do nível de emprego, 

estabilidade de preços, equilíbrio do balanço de pagamentos e manutenção 

da taxa de crescimento econômico.  

 

Em suma, essa teoria propunha política desenvolvimentista / 

protecionista para os países em desenvolvimento e política do bem-estar-

social (Welfare state) para os países desenvolvidos. 

 

No cerne desse pensamento entrevêem uma crise fiscal, propondo 

uma reforma fiscal e questionando os gastos públicos.  

 

Por derradeiro, surgiu a Lei Complementar n.º 101 de 04/05/2000 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, procurando regular 

a ação dos gestores públicos na administração, condizente aos bens 

públicos, regulamentando o artigo 163 da Constituição Federal Brasileira. 

Complementando a reforma do Estado, iniciada pelo então Ministro Bresser 

Pereira, ainda na 1ª gestão de Fernando Henrique. Essa Lei dá legalidade à 

pretendida mudança cultural da gestão de recursos públicos, buscando 

equilíbrio de contas, transparência, prudência e responsabilidade, utilizando 

o planejamento como instrumento. Não fazendo distinção entre os poderes: 

federal, estadual ou municipal, nem quanto à origem: executivo, legislativo 

ou judiciário. Ensejando cobrar os tributos devidos e executar as despesas 

com responsabilidade, preservando a saúde financeira. 
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6. A Secretaria da Fazenda no Sistema Eletrônico de Licitação 
 

Acompanhando o processo de modernização das ações 

administrativas ao qual se enquadra a Secretaria da Fazenda, encontra-se 

na Internet a página de informações sobre licitações. Sendo um meio 

rápido, de custo mínimo e eficaz, acessando aos licitantes obterem os 

dados dos seus interesses. Essa página possui atualização constante e 

contínua, a exemplo de um determinado certame licitatório em que se 

processa por etapas pré-definidas, cujos resultados de etapa a etapa, 

alimenta a página, passando conseqüentemente informações aos 

interessados. 

 

A partir de 1999 todos os processos licitatórios foram enquadrados 

nas normas do SIMPAS – Sistema Integrado de Materiais, Patrimônio e 

Serviços, controlado pela Secretaria de Administração do Estado. 

 

O sistema SIMPAS possui uma série de módulos contendo: 

 

1 – Tabelas 

2 – Catálogos 

3 – Fornecedores 

4 – Banco de Preços 

5 – RM – Requisição de Materiais e RS – Requisição de Serviços 

6 – Compras 

7 – Estoques 

8 – Licitações 

9 – Registro de Preços 

10 – Financeiro 

11 – Informações 
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12 – Ajuda 

  

Descrição sumária por série de módulo: 

 

1 – Tabelas – responsável pelo cadastramento das tabelas seja por 

inclusão, alteração, exclusão e impressão. Relativa a itens diversos 

necessários à formatação. 

 

2 – Catálogo – responsável por todo o catálogo de materiais e serviços, 

possuindo crítica de inclusão, alteração, exclusão e impressão. 

 

3 – Fornecedores – responsável por inscrever, renovar, suspender e 

controlar os fornecedores, verificando dados cadastrais e desempenho de 

atuação nas licitações. Permite consulta por fornecedores, diária e/ou geral. 

 

4 – Banco de Preço – responsável por gerenciar preços de bens e serviços 

obtidos por pesquisa de mercado, servindo de base. 

 

5 – RM - Requisição de Materiais e/ou RS - Requisição de Serviços – 

responsável pela geração e controle das RM e/ou RS, atuantes diretamente 

em processos de compras e licitações do sistema. 

 

6 – Compras – responsável por controlar e acompanhar compras efetuadas 

pelas Unidades da Sefaz e pelo FRM - Fundo Rotativo de Material (da 

SAEB), relativos a materiais, serviços, inclusive abastecimentos e 

manutenção de veículos. Proporciona ainda diligenciar e inspecionar as 

entregas efetuadas pelos fornecedores. 
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7 – Estoques – responsável pelo controle de estoques, acompanhando seus 

níveis para garantir o ressuprimento. 

 

8 – Licitações – responsável por acompanhar as licitações, a fim de prover 

as compras que não dispensáveis de licitações. 

 

9 – Registro de preços – responsável pelo acompanhamento das compras 

solicitadas pelas Unidades da Sefaz, classificados em catálogos, cujas 

aquisições só são permitidas mediante a licitação de Registros de Preços 

efetuada pela Comissão Central de Licitação da SAEB. 

 

10 – Financeiro – responsável por manter e cadastrar o plano de contas do 

Fundo Rotativo de Materiais – FRM da SAEB, fazendo a movimentação e 

acompanhamento de todos os lançamentos contábeis de contas a pagar, 

contas a receber, caixa e banco. 

 

11 – Informação – responsável por gerenciar edições de informações em 

seus dados, selecionando campos para formar o relatório desejado. 

Inclusive cadastramento, alteração ou cancelamento de senhas. 

 

12 – Ajuda – responsável por telas que ajudam o usuário na obtenção de 

informações sobre o sistema e sua respectiva utilização.  

 

A Secretaria da Administração do Estado – SAEB possui o sistema 

Comprasnet.ba ao qual a Secretaria da Fazenda aderiu formalmente no ano 

de  2001. 

 

Comprasnet.ba é disponibilizado pela Secretaria de Administração do 

Estado como canal de compras on-line para toda a administração do Estado 
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da Bahia, cujo principal objetivo é ampliar a divulgação. Possibilita aos 

cidadãos, fornecedores e clientes de forma ágil e simples acessar consultas 

diárias em Avisos de Licitação, Mural de Compras Previstas, Limite de 

Dispensa, Cadastro de Fornecedores, Catálogo Geral de Materiais e 

Serviços, Registro de Preços e Valor Referencial para aquisição de bens e 

serviços. É um site seguro, os habilitados a participarem das compras 

eletrônicas, lançam seus preços e acompanham todo o processo, da 

divulgação até o encerramento. As propostas recebidas são mantidas em 

absoluto sigilo até a disputa, quando apenas o preço é tornado público. 

Concluída a disputa, o sistema identifica o vencedor. Desta maneira procura 

o Governo do Estado licitar de forma transparente e aberta para todos os 

cidadãos. 

 

Serviços disponibilizados por comprasnet.ba:  

 

a)  Compras Eletrônicas, espécie de leilão virtual reverso, ganhando quem 

ofertar menor lance, compondo de: 

 

a.1) Compras Ativas – acessa bens e serviços que o Estado deseja 

contratar;  

a.2) Compras em disputa – acessa consulta das compras no momento 

da ocorrência do “leilão virtual reverso”;  

a.3) Acompanhamento das cotações – acessa conhecer os preços no 

momento em que são lançados; 

a.4) Resultado – acessa preços e fornecedores vencedores das 

compras eletrônicas realizadas nos últimos 60 dias. 

 

b) Licitação – página disponibilizadora das licitações estaduais em 

andamento, compondo de: 
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 b.1) Pesquisa livre ou específica das licitações; 

 b.2) Acesso aos editais – para consulta ou obtenção gratuita; 

 b.3) Tabela com os valores-limite das licitações. 

 

c) Fornecedores – proporcionando acesso a: 

 

 c.1) Documentação e formulários para cadastramento; 

 c.2) Relação dos postos de Serviços de Atendimento ao Fornecedor  

(SAF), tendo à disposição dos fornecedores computadores para 

acessar o comprasnet.ba; 

 c.3) Relação de empresas impedidas de licitar e contratar com a 

administração pública estadual; 

 c.4) Itens do Catálogo Geral de Materiais e Serviços do Estado; 

 c.5) Valor da última compra para cada item catalogado e o Registro de 

Preços. 

 

d)  Banco de Preços – disponibiliza um banco de preços, contendo valor 

referencial por item catalogado, com atualização periódica, compondo 

de: 

 

d.1) Lançamento de preços para as pesquisas programadas, 

objetivando formar valor referencial; 

 d.2) Realização de consultas ao valor referencial. 

 

Nos sistemas SIMPAS e Comprasnet.ba possuem uma série de 

detalhes, os quais fazem parte integrante e indissolúvel de um processo 

licitatório, tanto que a omissão ou o não atendimento de qualquer item por 
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parte do licitante concorrente, gera recurso administrativo e até judicial por 

parte do concorrente que se sente em desvantagem no certame. 

  

Numa instituição onde impera a colaboração, com reuniões de auto-

avaliação do desenvolvimento dos serviços pelos envolvidos em toda a 

cadeia, há um ganho no nível de conhecimentos e elevação de auto estima 

quando da conclusão dos trabalhos, oportunidade em que atestam o acerto 

dos planos traçados. 

 

É sem sombra de dúvidas que a sobrevivência no mercado altamente 

competitivo, põe sempre em alerta as instituições da iniciativa privada, para 

não perder espaço e atuar em margem mínima de segurança. As 

instituições públicas, por sua vez, precisam adequar-se à modernização das 

atividades, ainda que um tanto mais lenta em comparação à iniciativa 

particular. As ações inovadoras, com uso de tecnologia, impõem maior 

segurança e confiabilidade ao sistema utilizado, diminuindo as 

possibilidades de erros e fraudes.    

 
Toda mudança, qualquer que seja ela, a princípio gera resistências, 

pelo medo do novo, pelo medo do desconhecido. A vida está em constante 

evolução, a tecnologia avançando, é uma partida sem retorno, exigindo 

incorporação de novos conhecimentos, via treinamento, para saber lidar 

adequadamente com o novo instrumental de trabalho nas novas rotinas, 

procedimentos e normas.    
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7. Recursos Administrativos e Judiciais nas Licitações  
 

 A Lei 8.666/93 explicita no capítulo V, artigo 109, as condições para 

interposição dos Recursos Administrativos, sendo cabíveis, quando haja 

danos, prejuízos ou lesão ao direito ou interesse das partes interessadas na 

licitação. 

 

 Além desse, não logrando êxito ou sendo negado o Recurso 

Administrativo, assiste direito ao licitante questionador entrar com Recurso 

no Poder Judiciário. 

 

 A escolha por uma dessas esferas seja pelo Recurso Administrativo, 

seja pelo Recurso Judicial, ainda há possibilidade do interessado recorrer-

se da outra esfera para tentar lograr seu intento. 

 

A partir do capítulo V da Lei 8666/93 (Dos Recursos Administrativos) 

foi criada outra figura moralizadora com o objetivo de dar ao licitante e até 

mesmo a qualquer cidadão, o direito de contestar os atos praticados pela 

Administração Pública, que venham a ferir os princípios básicos contidos na 

legislação norteadora das Licitações. 

 

Observamos que a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso IV, 

assegura a todos os litigantes e em todos os processos administrativos o 

direito de apelar a recurso seja administrativo ou judicial. 

 

Os Servidores Públicos ao tomarem ciência do recurso Administrativo 

devem primeiramente observar o cabimento do mesmo, a fim de que possa 

apreciar o mérito. Para tal deve-se observar a existência dos pressupostos 
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recursais que são requisitos que devem ser apresentados em todos os 

recursos sob pena de não conhecimento dos mesmos. 

 

Os pressupostos recursais podem ser classificados em dois grupos, 

os subjetivos e os objetivos, os subjetivos são a legitimidade e o interesse 

recursal, e os objetivos são a tempestividade, a fundamentação, a 

existência de um ato administrativo, a forma e o pleito de nova decisão. 

 

 O uso do Recurso Administrativo cabe ao licitante contestador em 

todas as fases do procedimento licitatório, podendo ser, dentre outros, para 

anulação e revogação da licitação. Quaisquer que sejam os fundamentos 

originários do Recurso, compete a Administração Pública inteirar-se do 

mesmo, objetivando aprimorar o processo licitatório, sanando os possíveis 

vícios, evitando a ilegalidade.  

 

No Serviço Público norteia-se, quando há Recurso Administrativo, 

pela motivação do mesmo, isto é, ele precisa se materializar, se formalizar. 

Na hipótese se ser verbal, precisará ser tomado a termo, lavrado com 2 

(duas) testemunhas. Não podendo haver despacho por hipótese, mas 

fundamentado em forma concreta. 

 

Os Recursos Administrativos podem dividir-se em três espécies: 

Recurso Hierárquico, Representação e Reconsideração.  

 

No Recurso Hierárquico objetiva a impugnação do ato administrativo 

de cunho decisório, o qual deverá ser apreciado pela instância superior. Na 

Representação aplica-se a definição e especificação do objeto da licitação 

em que é cabível contra decisões ou atos não acatáveis pelo Recurso 

Hierárquico. Já na Reconsideração, apela-se para reconsiderar a decisão 
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aplicada ao licitante, por exemplo, inidoneidade para licitar ou contratar com 

o Poder Público. 

 

Os prazos para apresentação de recursos são variáveis, sendo de 

cinco dias úteis para Concorrência, Tomada de Preços, Concurso ou Leilão, 

e de dois dias úteis para Convite, inclusive quanto a impugnação. A 

Administração Pública tem cinco dias úteis para a decisão. Caso a 

Comissão de Licitação não reconsidere sua decisão, aprecie e decida sobre 

o Recurso apresentado, a autoridade superior tem cinco dias úteis para se 

manifestar. Esses prazos são independentes entre si. E ao receber um 

recurso, compete ao Serviço Público oportunizar aos demais licitantes o 

mesmo procedimento. Esses mesmos prazos também cabem quando 

houver representação contra a decisão relacionada à licitação.  

 

Na reconsideração contra a decisão declaratória de inidoneidade o 

prazo é de dez dias úteis. Os prazos começam a contar a partir da 

publicação no Diário Oficial, para qualquer situação. 

 

Nos certames licitatórios os recursos possuem efeitos suspensivos ou 

devolutivos. No suspensivo há paralisação do processo licitatório nos atos 

subsequentes, até que o recurso interposto seja decidido. No devolutivo há 

a transferência para a autoridade superior do julgamento da matéria objeto 

do recurso. Assim, por exemplo, habilitação ou inabilitação possui efeito 

suspensivo. Em todo caso, há recomendação para a Administração Pública 

agir com bom senso, devido à complexidade, deste modo, evita-se 

problemas e processos judiciais. 

 

O ato de recorrer deduz-se da causa entre a decisão proferida e a 

lesão aos interesses do licitante interessado. Daí a legitimidade para tanto 
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ser do licitante e do licitado. O recurso é dirigido à autoridade praticante do 

ato (Comissão de Licitação), a qual pode rever ou reconsiderar o ato, após 

oportunizar aos demais licitantes o direito de impugnar o recurso 

apresentado, desta forma, pratica-se o princípio do contraditório e ampla 

defesa. Essa manifestação auxilia o Gestor do Serviço Público na tomada 

de decisão. Ademais, os prazos para a impugnação aos recursos 

interpostos são os mesmos, ou seja, cinco dias úteis para Concorrência, 

Tomada de Preços, Concurso ou Leilão e de dois dias úteis para Convite, 

por respeito legal. 

 

Por Reconsideração entende-se a revisão ou reformulação da 

decisão despachada pela própria autoridade no decorrer do certame 

licitatório, portanto de exclusiva competência dessa autoridade. Havendo 

procedência para a reconsideração, a Comissão de Licitação reconsidera e 

providencia a publicação no Diário Oficial, intimando desta forma, os 

licitantes quanto à nova decisão, reabrindo novo prazo para recursos. 

Ocorrendo manutenção de sua decisão pela Comissão de Licitação, a 

mesma faz o recurso subir com as devidas informações à autoridade 

superior, por hierarquia. Proferida a decisão o caso dá-se por encerrado na 

esfera administrativa, restando aos insatisfeitos a via judicial. 

 

Novamente aqui se impõe a publicação do ato no Diário Oficial, 

qualquer que seja o seu desfecho: reconsideração ou manutenção da 

decisão inicial. 

 

No instrumento convocatório, no edital propriamente dito, deve 

constar o maior número possível de informação normativas referente ao 

certame em licitação, inclusive em anexos e quanto aos prazos.    
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8. As Licitações da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia no 
decorrer dos anos 2000 e 2001. 

 

No exercício financeiro do ano de 2000 a COPEL – Comissão 

Permanente de Licitação da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

realizaram um total 75 (setenta e cinco) certames licitatórios assim 

distribuídos: Concorrência Pública 2 (dois), Tomada de Preços 14 

(quatorze) e Convite 59 (cinqüenta e nove).  
 

         E no exercício financeiro de 2001 totalizaram 105 (cento e cinco) 

certames licitatórios, relativos a: Concorrência Pública 04 (quatro), Tomada 

de Preços 21 (vinte e um) e Convite 80 (oitenta).  
 

Para aquisição de bens e /ou prestação de serviços dos mais 

variados itens visando atender às necessidades das diversas Unidades que 

compõem a Secretaria da Fazenda. 
 

No ano 2000 os interessados licitantes apresentaram 11 (onze) 

recursos, sendo 7 (sete) em Convites, 3 (três) em Tomada de Preços e 1 

(um) em Concorrência Pública. 
 

Para o exercício de 2001 apresentaram recursos num total de 40 

(quarenta) referentes a Convite 28 (vinte e oito), Tomada de Preços 8 (oito) 

e em Concorrência Pública 4 (quatro).  
 

Quadro dos Recursos impetrados 

Modalidades Ano 2000 Ano 2001 Total 
Convite 07 21 28 
Tomada de Preços 03 05 08 
Concorrência Pública 01 03 04 
Soma 11 29 40 
Gráficos anexos    
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Como podemos observar, diante dos dados expostos acima, torna-se 

necessário um dispositivo legal, o qual possa reduzir de forma relevante o 

que tem sido definido por gestores da coisa pública como “Indústria de 

Recursos”, da qual o Serviço Público tem sido, a nosso ver, o grande 

prejudicado no que tange a celeridade dos processos licitatórios. Em 

prejuízo além de financeiro, decorrente também do tempo passado pela 

ausência dos materiais e serviços não entregues, onde o usuário final é a 

população, vez que o serviço público objetiva atender a pessoa-cidadã, 

resultando ainda no dano moral, pelo desgaste causado no não-

atendimento, pela ausência do bem e/ou serviço licitado protelado através 

de recursos sem fundamentos condizentes. 

 

Sendo possível observar, diante da experiência relatada pelas 

diversas Comissões de Licitações, o Serviço Público pode estar sendo 

prejudicado, por disputas de mercado, travadas por empresas concorrentes, 

realizadas de maneira nada salutar, descambando para disputas pessoais, 

valendo-se deste instrumento legal, para impedir que outrem seja 

contratada pela Administração Pública. 

 

Em que pese todo o certame licitatório possuir publicidade do início 

ao fim, mormente no Diário Oficial do Estado, por uma questão de ética, 

deixamos de citar nominalmente as empresas licitantes que fizeram uso do 

apelo recursal, evitando-se exposição por precaução.    
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9. Considerações 
 

Quando da interposição de Recursos, esgotados os tramites cabíveis 

junto a Comissão de Licitação, o questionamento é encaminhado à 

Procuradoria Geral do Estado/SEFAZ, após cuidadosa análise, como tem 

sido praxe, por não ter provimento os pleitos dos impetrantes são 

indeferidos pela PGE. 

 

Ainda assim não satisfeitos, apresentam Recursos via mandado  de 

segurança ao Poder Judiciário, os quais demandam considerável tempo na 

sua apreciação (de meses a anos), solicitação de provas, defesas, etc, até a 

decisão final. E, nas análises dos casos, os citados Recursos são julgados 

improcedentes pela própria Justiça, na maioria absoluta das vezes. 

 

Quer nos parecer claro, que muitas vezes, por interesses outros, não 

definidos explicitamente, a fim de manter de forma excepcional um contrato 

firmado com a Administração Pública, o contratado através de outrem, 

venha a interpor Recurso ao processo licitatório, com fins de postergar a 

realização da Licitação. Ganhando tempo de sobrevida para o contrato 

vencido, auferindo pela prorrogação a continuidade da vantagem financeira 

remuneratória do contrato vencido. 

 

Evidentemente que esta situação, cada vez mais, vem causando 

transtornos e prejuízos diversos ao Serviço Público, portanto não é outro o 

objetivo do presente trabalho senão sugerir a possibilidade de  criação de 

dispositivos legais, adequando-se ao artigo 109 e seus parágrafos, para que 

a motivação para a interposição de recursos impeçam atender a interesses 

diversos (exteriores e conflitantes ao interesse do Serviço Público). Urge 



Especialização em Administração Pública 

 36

providencias de revisões quanto aos Recursos improcedentes para que a 

Administração Pública não fique refém dessa má fé recursal. 

 

Poderia ser alterada a ordem de abertura dos envelopes, 

privilegiando-se, primordialmente, pelo início do conhecimento das 

propostas comerciais, o que por si só, já inibiria a presunção de um 

concorrente em interpor recursos a uma proposta com preços bem abaixo 

do que o potencial recorrente apresenta em sua proposição. 

 

Outro dispositivo a ser criado seria o de que Recorrente ao interpor o 

seu recurso, torne-se solidário com os prejuízos decorrentes, na hipótese de 

vir a alcançar à Administração Pública, caso fique definitivamente 

constatado que a sua peça recursal, além de não possuir provimento, tenha 

o objetivo de protelar o processo licitatório. 

 

Os prejuízos causados pelos Recursos são incalculáveis nos 

aspectos administrativos, financeiros, funcionais, dentre outros. Por vezes 

engessando o Serviço Público, com transtornos incontornáveis. Alcançando 

paralisar ou impedir obras de aspectos sociais relevantes como escolas, 

creches, postos de saúde, barragens, hospitais, delegacias, estradas, etc. 

  

É certo que, em momento algum objetivamos de criar meios para 

tolher esse que é um Direito Constitucional do cidadão, o de impetrar o 

Recurso Administrativo ou Judicial. Podemos propor regras que venham a 

minorar os efeitos causados ao nível de prazos e prejuízos financeiros em 

Recursos impetrados, que depois de analisados tornam-se sem 

provimentos, objetivando no mais das vezes, postergar o processo licitatório 

por interesses diversos, prejudicando assim o Serviço Público como um 

todo, vez que atinge a variadas esferas da Administração Pública. 
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Na presente análise das considerações acerca das impetrações dos 

recursos administrativos ou judiciais, em observações efetuadas ao longo 

dos processos licitatórios e ouvindo parte representativa da clientela interna 

da SEFAZ. Pelas características advindas do desenvolvimento do próprio 

trabalho, pelo contexto em questão, não houve propósito, dada a 

complexidade, da parte dos autores em esgotar o assunto.  

 

Por este trabalho acadêmico, com dados levantados na 

Administração Pública fica o registro da idéia em apresentar fatos para que 

possam com o tempo, servir de subsídios no aperfeiçoamento do certame 

licitatório, com regras mais claras e responsabilizadoras para os impetrantes 

de recursos sem fundamentos cabíveis, proteladores do desfecho 

conclusivo da licitação, danosa como pudemos observar ao serviço público 

como um todo. 
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