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“Terrível calamidade é a injustiça que tem 
armas na mão. As armas que a natureza 
dá ao homem são a prudência e a virtude. 
Sem a virtude, ele é o mais ímpio e o mais 
feroz de todos os seres vivos; [...]. 
A justiça é a base da sociedade. Chama-se 
julgamento a aplicação do que é justo.” 

 
(ARISTÓTELES, A Política)
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RESUMO 
 
Este trabalho busca demonstrar para a 
Administração Pública em geral, a 
complexidade do procedimento licitatório 
e a necessidade de mudanças na lei 
licitatória, sugerindo a adoção de novos 
mecanismos, controles, planejamentos e 
práticas de políticas internas, que visam a 
aquisição ou contratação de serviços, 
obras e compras com preços compatíveis 
com os do mercado e com qualidade 
superior. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho constitui a complementação dos estudos realizados no curso de Pós-

Graduação em Administração Pública, da Escola de Administração, da Universidade Federal 

da Bahia, coordenado pela Diretoria de Recursos Humanos, inserido no Programa de 

Modernização da Secretaria da Fazenda, sendo requisito final para obtenção do título de 

especialista por seus autores. 

 

Tendo como finalidade principal do estudo a elaboração de um trabalho que trouxesse 

ao Estado da Bahia e ao País uma efetiva contribuição para a economia de recursos públicos e 

racionalização dos seus procedimentos, foram elencados diversos temas voltados para estes 

fins, tais como: centro de custos, uniformização de procedimentos administrativos, qualidade 

nos gastos públicos, terceirização, etc. Após uma criteriosa análise das perspectivas de 

resultados e da possibilidade real de contribuição dos autores por trabalharem na Diretoria 

Administrativa e lidarem freqüentemente com processos licitatórios, foi escolhido o tema 

Licitação Pública: uma Proposta de Modernização. 

 

A preocupação maior do estudo não foi apenas focar os pontos da atual lei licitatória 

que necessitam de alteração, mas de alertar a Administração Pública da fundamental 

importância de terem na área de licitação servidores que detenham o perfil adequado, e da 

composição de equipes multifuncionais, com o requerido conhecimento, evitando, assim, 

aquisições e contratações danosas aos órgãos públicos. 

 

Nos capítulos 1 a 6 foram relatados o grau de conhecimento que precisam ter os 

servidores que militam na área de licitação ou que compõem as Comissões Permanentes de 

Licitação, a necessidade imperiosa de se entender os preceitos contidos nas normas jurídicas 

vigentes, em especial a Lei Federal nº 8.666, de 13 de junho de 1993, modificada pelas Leis 

nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e nº 9.648, de 27 de maio de 1998, bem como a 

complexidade dos procedimentos licitatórios. 

 

Nos capítulos 7 a 10, foram retratadas as principais modificações, entendidas como 

necessárias, na atual Lei Federal nº 8.666/93, para que esta melhor se adeqüe à realidade da 

Administração Pública atual. Também foram dadas sugestões de como proceder numa 
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licitação do tipo menor preço para obtenção de uma proposta economicamente vantajosa e 

sem perda da qualidade. 

 

No capítulo 11, foram listadas algumas recomendações, baseadas em estudos, 

pesquisas e observações, que buscam reestruturar os procedimentos licitatórios, 

proporcionando economia de recursos públicos e melhorando a qualidade das aquisições ou 

contratações de bens, obras e serviços. 

 

E, por último, as considerações finais onde, no modesto entendimento dos autores, 

concluiu-se pela necessidade de alteração de alguns pontos da atual lei licitatória, bem como 

da adoção de mecanismos de controle, planejamentos e prática de políticas internas que 

possibilitem a revisão dos contratos em curso, contribuindo para o sucesso das futuras 

contratações e aquisições. 
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METODOLOGIA 

 

A fase inicial do trabalho se deu através de pesquisas bibliográficas quando foram 

catalogados os mais diversos livros, leis, manuais, comentários, artigos em revistas e jornais, 

palestras, consultas, inclusive na Internet e editoriais que focassem o Estatuto Jurídico das 

Licitações e Contratos Administrativos, para que fosse melhor apreendido o estágio atual dos 

estudos acerca do assunto em que a temática está inserida. Isso possibilitou o aprofundamento 

do conhecimento da matéria no seu contexto teórico, identificando o possível quadro 

resultante da aplicação das propostas. 

 

A fase seguinte, considerada de extrema importância para a consolidação do trabalho, 

foi a de debate com colegas, professores e advogados que militam nesta área; visita a outros 

Órgãos Públicos Estaduais que permitiu o conhecimento das medidas que cada um adota na 

fase interna e na fase externa dos procedimentos licitatórios; discussões com Comissões 

Permanentes de Licitação de outros Órgãos do Estado, verificando in loco a sua composição e 

qualificação dos seus integrantes; análise de diversos editais e contratos na área pública 

federal, estadual e municipal, favorecendo o estabelecimento de parâmetros e conclusões 

sobre o assunto, e estudo de experiências de outros Estados, a exemplo do Estado de São 

Paulo, que criou um excelente Cadastro de Serviços Terceirizados, permitindo consolidar as 

informações de todos os contratos existentes, fornecendo dados referenciais de extrema 

importância para contratações futuras. Estas ações permitiram o alcance de um consenso 

sobre as questões e o esclarecimento das dúvidas remanescentes e futuras. 

 

Com toda essa gama de informações os horizontes ficaram mais claros, permitindo a 

formulação técnica daquilo que se pretendia, que era a elaboração de uma proposta de 

modernização da lei licitatória, mas, ainda assim, foram encontradas muitas dificuldades, 

vencidas com perseverança e persistência, provocando diversas reuniões e discussões na 

busca de um consenso, enfim conseguido. 
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CAPÍTULO 1 

 

LICITAÇÃO: CONCEITO, FINALIDADE E HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL 

 

Licitação é um procedimento administrativo, mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, 

desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e 

para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator 

de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

 

A licitação visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder 

público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela administração, e atua como fator 

de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. É o meio técnico-legal de verificação 

das melhores condições para a execução de obras e serviços, compra de materiais e alienação 

de bens públicos. Realiza-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 

administração e para os licitantes, sem observância dos quais é nulo o procedimento licitatório 

e o contrato subseqüente. 

 

As licitações, até 1967, estavam regidas pelo Código da Contabilidade Pública da 

União e seu regulamento, ambos de 1922. Esses diplomas não cuidavam propriamente do 

instituto da licitação como gênero, mas apenas se referiam a três de suas espécies, em 

dispositivos esparsos e assistemáticos. Somente com o advento da Reforma da Administração 

Federal, de 1967, é que se iniciou a sistematização das licitações, estabelecendo-se normas 

gerais para seu procedimento e preceitos particulares para suas espécies ou modalidades: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, nos termos dos arts. 125 a 144 do 

Decreto-lei 200, de 1967. Posteriormente, passou a vigorar o Decreto-lei 2.300, de 

21.11.1986, com as alterações dos Decretos-leis 2.348, de 24.07.1987 e 2.360, de 16.09.1987, 

revogados e substituídos pela Lei Federal 8.666, de 21.06.1993, modificada pelas Leis 8.883, 

de 08.06.1994 e 9.648, de 27.05.1998. 

 

A atual Lei 8.666/93 instituiu o novo Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos 

Administrativos pertinente a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esta Lei 8.666 

 12



regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, e institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública. 
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CAPÍTULO 2 

 

PRINCÍPIOS A SEREM OBSERVADOS PARA QUE O PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO SEJA BEM-SUCEDIDO 

 

Para que um procedimento licitatório seja bem-sucedido, tem que se observar os 

princípios básicos que regem a licitação, qualquer que seja a sua modalidade. Assim, o 

processo e julgamento das propostas oferecidas pelos licitantes inscritos no certame se 

procederão em estrita conformidade com as várias regras ou princípios. 

 

O direito positivo é bem claro a respeito. A Constituição de 1988, em seu artigo 37, 

inciso XXI, ressalta: 

 
Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 

 

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e institui normas sobre licitações e contratos, ressalta no seu artigo 3º: 

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Assim, um procedimento licitatório tem uma dupla finalidade, obtenção de um 

contrato mais vantajoso para a Administração, bem como o resguardo dos direitos de 

possíveis contratados. É preocupação que vem desde a Idade Média e leva os Estados 

modernos a aprimorarem cada vez mais o procedimento licitatório, hoje sujeito a princípios, 

cujo descumprimento descaracteriza o instituto e invalida seu resultado seletivo. 
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2.1 PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU IGUALDADE 

 

O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que 

visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como também 

assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Esse princípio, 

consagrado no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, visa o estabelecimento de 

condições que impliquem preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos 

demais (igualdade antes, durante e depois; proibição de favoritismos e a inclusão de cláusulas 

excludentes). 

 

2.2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

O princípio da legalidade é o princípio basilar de toda a Administração Pública, pois 

toda a atividade administrativa está sujeita aos mandamentos da lei e deles não se pode afastar 

ou desviar, sob pena de invalidade. 

 

2.3 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 

O princípio da impessoalidade exige que a Administração trate os administrados sem 

perseguições e sem favorecimentos, como consectário do princípio da igualdade de todos 

perante a Lei. Todos os licitantes devem ser tratados igualmente, em termos de direitos e 

obrigações, devendo a Administração, em suas decisões, pautar-se por critérios objetivos, sem 

levar em consideração as condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele oferecidas, 

salvo as expressamente previstas na lei ou no instrumento convocatório. 

 

2.4 PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

O princípio da moralidade exige da Administração comportamento não apenas lícito, 

mas também consoante com a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os 

princípios de justiça e eqüidade, a idéia comum de honestidade. A moralidade administrativa 

constitui, hoje, pressuposto de todo ato da Administração Pública e se confunde com o dever 

de probidade do administrador público, como elemento necessário à legitimidade de seus atos. 
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2.5 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

O princípio da publicidade diz respeito não apenas a divulgação do procedimento para 

conhecimento de todos os interessados, como também aos atos da Administração praticados 

nas várias fases do procedimento, que podem e devem ser abertos aos interessados, para 

assegurar a todos a possibilidade de fiscalizar sua legalidade. 

 

2.6 PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa que a Administração 

e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento 

convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às 

propostas, ao julgamento e ao contrato. O que significa, uma vez estabelecidas as regras do 

certame, que se tornam obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para 

todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora. 

  

2.7 PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 

 

O princípio do julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e 

nos termos específicos das propostas. É princípio de toda licitação que seu julgamento se 

apóie em fatores concretos pedidos pela Administração em confronto com o ofertado pelos 

proponentes dentro do permitido pelo edital. O princípio do julgamento objetivo afasta o 

discricionarismo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a se aterem ao critério 

prefixado pela Administração, levando sempre em consideração o interesse do serviço 

público, os fatores qualidade, rendimento, eficiência, durabilidade, preço, prazo, 

financiamento, carência e outras condições pertinentes pedidas ou admitidas pelo edital. 
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CAPÍTULO 3 

 

MODALIDADES DE LICITAÇÕES 

 

A Lei nº 8.666, de 21.06.1993, prevê no seu artigo 22, cinco modalidades básicas de 

licitações a serem observadas pelo Administrador Público: concorrência, tomada de preços, 

convite, concurso e leilão, sendo que as três primeiras modalidades serão determinadas em 

função de limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. 

 

3.1 CONCORRÊNCIA 

 

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução do seu objeto. 

 

A concorrência é obrigatória para obras e serviços de engenharia a partir de um 

determinado valor; para compras e serviços que não sejam de engenharia a partir de um 

determinado valor superior ao limite máximo previsto para a tomada de preços; para compras 

e alienações de bens imóveis, qualquer que seja o seu valor, ressalvado o disposto no artigo 

19, da supracitada lei, que admite concorrência ou leilão para alienação de bens adquiridos em 

procedimentos judiciais ou mediante dação em pagamento; para concessões de direito real de 

uso; para as licitações internacionais, com a ressalva que se pode admitir a tomada de preços, 

quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores, ou o convite, 

quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País; para alienações de bens móveis a 

partir de um determinado valor; e para registro de preços, no caso previsto no inciso I, do § 3º, 

do artigo 15, da referida Lei. 

 

Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências deverão ser publicados 

com antecedência, no mínimo, por uma vez, no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação. 

 

O prazo mínimo até o recebimento das propostas será de 30 dias para as licitações de 

menor preço e de 45 dias para as licitações de técnica e preço ou melhor técnica, ou ainda 
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quando o regime de execução for empreitada integral. A concorrência pública pode substituir 

a tomada de preços e o convite. 

 

3.2 TOMADA DE PREÇOS 

 

É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 

do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. É aplicada para uma faixa 

de valor intermediária a partir do limite máximo para o convite até o valor inicial determinado 

para a concorrência pública. 

 

Os avisos contendo os resumos dos editais das tomadas de preços, deverão ter 

publicação mínima igual ao da concorrência. O prazo mínimo até o recebimento das propostas 

será de 15 dias para as licitações de menor preço e de 30 dias para as licitações de técnica e 

preço ou melhor técnica. 

 

A tomada de preços substitui o convite caso seja conveniente para a Administração. 

 

3.3 CONVITE 

 

É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 

É facultada a publicação dos avisos contendo os resumos dos editais do convite. 

 

O prazo mínimo até o recebimento das propostas será de 5 dias úteis. 

 

É obrigatória a justificativa no processo, sob pena de repetição do convite, quando, por 

limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, não se puder obter o 

número mínimo de licitantes. 
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Existindo na praça mais de três possíveis interessados, a cada novo convite, realizado 

para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um 

interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. 

 

3.4 CONCURSO 

 

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 dias. 

 

3.5 LEILÃO 

 

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 

inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 

para alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avaliação. 
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CAPÍTULO 4 

 

TIPOS DE LICITAÇÃO 

 

A definição do tipo de licitação a ser utilizado traz reflexos não apenas sobre o 

julgamento das propostas, mas principalmente na fase externa do procedimento licitatório. 

 

Proposta mais vantajosa é a que melhor atende ao interesse da Administração, aquela 

que melhor servir aos objetivos da licitação, dentro do critério de julgamento estabelecido no 

edital ou convite. 

 

As vantagens da proposta serão aferidas em cada licitação segundo o fator ou fatores 

predominantes indicados no edital, de acordo com os fins almejados pela Administração. Em 

certas licitações, prepondera o interesse econômico, noutras o técnico, e noutras, ainda, 

conjugam-se a técnica e o preço. Daí resultam quatro tipos básicos de licitação: de menor 

preço, de melhor técnica, de técnica e preço e de maior lance ou oferta. 

 

4.1 LICITAÇÃO DE MENOR PREÇO 

 

A licitação de menor preço é a comum, a usual na contratação de obras singelas, de 

serviços que dispensam especialização, na compra de materiais ou gêneros padronizados, 

porque, nesses casos, o que a Administração procura é simplesmente a vantagem econômica. 

Daí porque, nesse tipo, o fator decisivo é o menor preço, por mínima que seja a diferença. 

 

A licitação do tipo menor preço se concentrará nas questões econômico-financeiras, 

isto é, a Administração está procurando tão-somente a proposta mais vantajosa pelo menor 

custo possível. Aqui o critério de julgamento é o preço, que deve ser entendido segundo uma 

ótica econômica. Isto é, a licitação de menor preço não impõe a Administração contratar o 

mais “barato”, mas sim o mais vantajoso economicamente. 

 

O melhor preço para a Administração está diretamente relacionado com o menor 

desembolso por parte da Administração. Assim, não há vício ou defeito em se examinar 

questões técnicas para definir o melhor preço. 
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4.2 LICITAÇÃO DE MELHOR TÉCNICA 

 

Na licitação de melhor técnica, o que a Administração pretende é a obra, o serviço, o 

equipamento ou o material mais eficiente, mais durável, mais aperfeiçoado, mais rápido, mais 

rentável, mais adequado, enfim, aos objetivos de determinado empreendimento ou programa 

administrativo. Em face desses objetivos, é lícito à Administração dar prevalência a outros 

fatores sobre o preço, porque nem sempre se pode obter a melhor técnica pelo menor preço. O 

vencedor será, portanto, o proponente que apresentar a melhor técnica, dentro das 

especificações e do preço negociado pela Administração. 

 

Para facilidade de julgamento nesse tipo de licitação, são utilizados três envelopes: um 

para a documentação, outro para a proposta técnica e o terceiro para a proposta de preço e 

condições de pagamento. Uma vez examinadas as propostas técnicas, abrem-se os envelopes 

dos preços dos licitantes classificados, passando a Administração a negociar o preço com o 

primeiro colocado, tendo em vista o menor preço oferecido. Não havendo acordo, a 

negociação passa para o segundo classificado, e assim sucessivamente, até a consecução do 

acordo. 

 

Esse tipo de licitação baseia-se no exame de outros aspectos que não só os de natureza 

econômica, tais como aspectos metodológicos, tecnológicos, científicos, ou seja, de natureza 

não econômica. Por isso, a licitação onde o julgamento envolva questões técnicas implica 

procedimento mais complexo do que nas de menor preço. 

 

Na licitação de melhor técnica, a Administração fixa o valor máximo que pretende 

pagar pela contratação e, através de critérios objetivos, examina os requisitos técnicos, 

pontuando as propostas para selecionar a de melhor qualidade. Esses requisitos podem ser, 

por exemplo, metodologia de execução dos serviços, tecnologias, recursos materiais, equipe 

técnica e outros pertinentes. 

 

4.3 LICITAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO 

 

A licitação de técnica e preço é aquela em que se combinam técnica e preço, para que 

a Administração escolha a proposta que mais lhe convenha economicamente, desde que 
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satisfaça o mínimo de técnica solicitado no edital. Nesse tipo de licitação, a técnica é 

relevante, porém o preço é também fator ponderável no julgamento. 

 

Esse tipo de licitação permite a conjugação dos fatores qualidade, rendimento, preço, 

prazo e outros relevantes ao objeto da licitação, previstos no edital, para obtenção da proposta 

mais vantajosa, em face do critério de julgamento estabelecido no ato convocatório. Esses 

requisitos técnicos que são exigidos, devem ser claramente postos no edital, possibilitando aos 

concorrentes ofertarem as vantagens econômicas em livre competição. Assim, as propostas 

que não contenham os requisitos mínimos de técnica serão desclassificadas, 

independentemente das vantagens de preços que venham a ser apresentadas. 

 

Nesse tipo de licitação, a classificação é feita pela média ponderada das valorizações 

das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento 

convocatório. 

 

4.4 LICITAÇÃO DE MAIOR LANCE OU OFERTA 

 

A licitação de maior lance ou oferta é utilizada nos casos de alienação de bens ou 

concessão de direito real de uso. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROCEDIMENTO NA LICITAÇÃO 

 

Fala-se em procedimento, no Direito Administrativo, para designar uma série de atos 

preparatórios do 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 cliente. 

 

O procedimento é mais complexo na concorrência, tendo em vista o maior vulto dos 

contratos a serem celebrados; é um pouco menos complexo na tomada de preços, em que o 

valor dos contratos é médio; e simplifica-se ainda mais no convite, dado o pequeno valor dos 

contratos. 

 

Pelo artigo 38 da Lei nº 8.666, o procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura do processo administrativo, 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 todos os atos da administração e dos 

licitantes, como edital, propostas, atas, pareceres, recursos etc. 

 

Além disso, a autorização, a indicação do objeto e dos recursos próprios para a 

despesa são atos prévios, internos, preparatórios do procedimento da licitação, que, 

tecnicamente falando, somente se inicia pela convocação dos interessados por meio do 

instrumento adequado. 

 

5.1 PROCEDIMENTO DA CONCORRÊNCIA 

 

O procedimento da concorrência compreende as seguintes fases: edital, habilitação, 

classificação, homologação e adjudicação. 

 

5.1.1 Edital 

 

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

tomada de preços, 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. Em síntese, 

 23



o edital é o ato pelo qual a Administração faz uma oferta de contrato a todos os interessados 

que atendam às exigências nele estabelecidas. 

 

Costuma-se dizer que o edital é a lei da licitação; é preferível dizer que é a lei da 

licitação e do contrato, pois o que nele se contiver deve ser rigorosamente cumprido, sob pena 

de nulidade; trata-se de aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

previsto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

O artigo 40 estabelece os requisitos que deve observar o edital, alguns deles 

concernindo ao próprio procedimento da licitação (objeto, condições para participação, forma 

de apresentação das propostas, critérios para julgamento) e outros referentes ao contrato 

(prazo e condições para assinatura do contrato, para execução e para entrega do objeto da 

licitação, condições de pagamento e, quando for o caso, de reajuste de preços, condições de 

recebimento do objeto da licitação). Na redação do termo do contrato ou instrumento 

equivalente, nada pode ser inserido em discordância com o que determina o edital (art. 41). 

 

Publicado o edital, com observância das normas de publicidade já referidas (art. 21), o 

interessado que tenha alguma objeção, deve argüí-la até o momento da abertura dos envelopes 

de habilitação, pois o artigo 41, § 2º, estabelece que "decairá do direito de impugnar os termos 

do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 

que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 

envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização do 

leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso". A norma tem o evidente intuito de evitar que os licitantes deixem 

transcorrer o procedimento da licitação sem levantar objeções ao edital, somente as argüindo, 

posteriormente, quando as decisões da Comissão lhes sejam desfavoráveis. De acordo com o 

§ 3º do mesmo dispositivo, "a impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 

impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente". 

 

Também ao cidadão é dado o direito de impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração julgar e responder à 

impugnação em até três dias úteis (art. 41 § 1º). 
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Tanto o § lº como o § 2º têm caráter ordinatório da própria atividade administrativa, 

mas, como todo prazo é estabelecido em benefício da Administração e não do servidor ou do 

administrado, o previsto nos referidos parágrafos também pode e deve ser relevado quando as 

impugnações, mesmo sendo feitas fora de prazo, sejam procedentes; razões de economia 

processual aconselham essa medida, pois evitará que a ilegalidade venha a ser apontada 

depois pelos próprios órgãos administrativos de controle ou mesmo pelos órgãos de controle 

externo (Tribunal de Contas e Poder Judiciário). Também a vinculação ao princípio da 

legalidade obriga a Administração a rever seus próprios atos quando irregularidades sejam 

descobertas por ela mesma ou por terceiros. 

 

Acresce que o cidadão, além de ter o direito de petição já assegurado pelo artigo 5º, 

XXXIV da Constituição Federal, ainda pode, sem prejuízo da impugnação referida no § 1º do 

artigo 41, representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle 

interno contra irregularidades na aplicação da lei (art. 113, § 1º); e ainda pode provocar a 

iniciativa do Ministério Público para os fins previstos no artigo 101. 

 

Quando se tratar de concorrência de âmbito internacional, o artigo 42 manda que o 

edital se ajuste às diretrizes de política monetária e do comércio exterior e atenda às 

exigências dos órgãos competentes. 

 

5.1.2 Habilitação 

 

A segunda fase do procedimento da licitação é a da habilitação, em que há a abertura 

dos envelopes da "documentação" e sua apreciação, conforme previsto no artigo 43, I. 

 

Em ato público, a Administração recebe os envelopes contendo a documentação 

referente à habilitação dos licitantes e a proposta (art. 43, § 1º). 

 

Nesta fase, são abertos os envelopes contendo os documentos exigidos no edital, que 

devem ser assinados pelos licitantes presentes e pela Comissão (art. 43, § 2º). Essa exigência 

atende aos interesses dos próprios licitantes, pois impede qualquer substituição posterior, em 

benefício ou em prejuízo de um ou outro. 
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Os documentos exigíveis para a habilitação estão indicados no artigo 27 da Lei nº 

8.666 e somente podem referir-se à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal. Esta última exigência foi inserida pela Lei nº 9.854, de 

27.10.1999 e visa impedir que participem de licitações empresas que descumpram a proibição 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo sob a condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

Pelo artigo 37, XXI, da Constituição, somente poderão ser exigidos documentos 

referentes à "qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações". Isto não impede que sejam exigidos documentos referentes à capacidade jurídica, 

pois a Administração não pode celebrar contratos com pessoa, física ou jurídica, que não 

comprove ser titular de direitos e obrigações na ordem civil; ainda que não houvesse essa 

previsão expressa na Lei nº 8.666, a exigência poderia ser feita. 

 

O que não parece mais exigível, a partir da Constituição de 1988, em que pese 

continuar atualmente se exigindo no edital, é a documentação relativa à regularidade jurídico-

fiscal, ou seja, prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual ou municipal e prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, pois isto exorbita o que está previsto na Constituição. A única exigência que tem 

fundamento constitucional, entre as contidas no artigo 29, é a do inciso IV, referente à 

regularidade perante a seguridade social, exigida pelo artigo 195, § 3º, da Constituição, em 

cujos termos "a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como 

estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios". Em consonância com essa norma, a Lei Orgânica da 

Seguridade Social (Lei nº 8.212, de 24.07.1991) já exigia, no artigo 47, I, a, documento 

comprobatório de inexistência de débito relativo às contribuições sociais "na contratação com 

o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido 

por ele". Qualquer outra documentação é inexigível no edital. 

 

Os documentos podem ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em 

órgão de imprensa oficial (art. 32). 
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De acordo com o § 1º do artigo 32, a documentação pode ser dispensada, no todo ou 

em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. 

 

Em qualquer modalidade de licitação, o certificado de registro cadastral, previsto no 

artigo 36, § 1º, substitui os documentos necessários à habilitação, quanto às informações 

disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se 

a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação (art. 32, § 2º, com a redação da Lei nº 9.648). 

 

Essa parte final do dispositivo justifica-se tendo em vista que, se a Administração 

dispuser de informações necessárias à habilitação, poderá exigir a complementação. 

 

O § 3º do artigo 32 estabelece que "a documentação referida neste artigo poderá ser 

substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no 

edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei". 

 

As empresas estrangeiras que não funcionem no País atenderão, nas licitações 

internacionais, às exigências pertinentes aos documentos, devendo estes ser autenticados 

pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado; além disso, tais empresas 

devem ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente (§ 4º do art. 32). Essas exigências não se aplicam 

nas hipóteses previstas no § 6º do mesmo dispositivo. 

 

O artigo 33 contém norma sobre participação de empresas em consórcio no 

procedimento da licitação. Segundo ensina Rubens Requião (1977, p. 243), "o consórcio 

constitui uma modalidade técnica de concentração de empresas. Através dele podem diversas 

empresas, associando-se mutuamente, assumir atividades e encargos que isoladamente não 

teriam força econômica e financeira, nem capacidade técnica para executar". 

 

Para participar da licitação, devem observar as seguintes normas: 

 

I- comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

 27



II- indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III- apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 por cada consorciado, 

admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos 

valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 

Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% dos valores 

exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 

compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV- impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de 

mais de um consórcio ou isoladamente; 

V- responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

 

Nos termos do § 1º do artigo 33, tratando-se de consórcio de empresas brasileiras e 

estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

 

O § 2º do artigo 33 exige ainda que o licitante vencedor promova, antes da celebração 

do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no 

inciso I do mesmo dispositivo. Justifica-se a norma porque o artigo 33 está cogitando de 

hipótese em que as empresas formam o consórcio com o objetivo específico de participar da 

licitação; e, para essa participação, o inciso I exige apenas o "compromisso público ou 

particular" de constituição do consórcio. Se ganhar a licitação, o consórcio deverá, antes de 

firmar o contrato, promover sua constituição, pelo registro. 

 

Na fase de habilitação, a Administração Pública abre, em ato público, os envelopes 

contendo a documentação, que deve ser rubricada pelos licitantes presentes e pela Comissão 

(§§ 1º e 2º do art. 43). Examinados os documentos, serão considerados habilitados os 

licitantes que tiverem atendido às exigências do edital, não sendo permitido, após o ato 

público de abertura dos envelopes, a apresentação ou substituição de documentos. Os 

licitantes que não estiverem com a documentação em ordem são considerados inabilitados 

para participar da licitação e recebem de volta, fechado, o envelope contendo sua proposta, 

"desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação" (art. 43, inciso II). Quando 
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todos forem inabilitados, a Administração poderá dar aos licitantes o prazo de oito dias (ou 

três, no caso de convite), para que apresentem nova documentação (art. 48, parágrafo único). 

 

De acordo com o § 5º do mesmo dispositivo, ultrapassada a fase de habilitação e abertas 

as propostas, não cabe desclassificar o concorrente por motivo relacionado com a habilitação, 

salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

O § 3º do artigo 43 permite à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. O que se pretende é permitir a adoção de medidas para 

esclarecimento da própria Comissão ou autoridade superior, como vistorias, laudos, pareceres 

técnicos ou jurídicos. 

 

Se nenhum dos licitantes estiver com a documentação em ordem, encerra-se o 

procedimento. Basta a habilitação de um licitante para que se dê prosseguimento, passando-se 

à fase seguinte, de classificação das propostas, desde que não haja recurso. Se este foi 

interposto, terá que ser aguardada sua decisão, já que ele tem efeito suspensivo (art. 109, I, a, 

e § 2º). 

 

O artigo 114 da Lei nº 8.666 prevê uma hipótese de concorrência em que a habilitação 

pode ser prévia; o dispositivo fala em pré-qualificação, que pode ocorrer nas concorrências 

em que o objeto da licitação recomenda análise mais detida da qualificação técnica dos 

interessados. A pré-qualificação deve observar as normas da Lei nº 8.666 pertinentes à 

concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à análise da documentação. 

 

5.1.3 Classificação 

 

Na terceira fase do procedimento, a Administração faz o julgamento das propostas, 

classificando-as pela ordem de preferência, segundo critérios objetivos constantes do edital. 

 

Essa fase pode ser subdividida em: 
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1. Fase da abertura dos envelopes contendo as "propostas" dos concorrentes habilitados, que 

se dá após ter transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou ter havido desistência 

expressa dele, ou após o julgamento dos recursos interpostos (art. 43, III); os envelopes 

são abertos em ato público previamente designado, do qual deverá ser lavrada ata 

circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. Abertos os 

envelopes, todas as propostas serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos 

licitantes presentes (§§ 1º e 2º do art. 43); 

2. Fase do julgamento das propostas, objetiva e que é realizada de acordo com os tipos de 

licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os 

fatores exclusivamente nele referidos (art. 45). 

 

Os tipos de licitação, para essa finalidade, estão previstos no § 1º do artigo 45 e 

compreendem quatro categorias: a de menor preço, a de melhor técnica, a de técnica e preço e 

a de maior lance ou oferta. 

 

Para esse fim, o edital mencionará qual o tipo de licitação que será adotado para 

critério de julgamento. 

 

Além disso, o edital deverá mencionar os fatores que serão levados em consideração, 

de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle; podem ser 

indicados critérios relativos a prazo, qualidade, rendimento, tipo de material e outros 

expressamente previstos, vedado levar em consideração qualquer elemento, critério ou fator 

sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio 

da igualdade entre os licitantes (art. 44, § lº); também não poderá ser considerada qualquer 

oferta de vantagem não prevista no edital ou convite, inclusive financiamentos subsidiados ou 

a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes (§ 2º) . 

 

A Lei nº 8.666 deu preferência à licitação de menor preço, que é a que permite a 

escolha mais objetiva e dificulta a apreciação discricionária por parte da Comissão. Ficou 

limitada a utilização da "melhor técnica" ou "técnica e preço" à hipótese de contratos que 

tenham por objeto serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na 

elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 

consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e 

projetos básicos e executivos (art. 46). Excepcionalmente, essa modalidade pode ser utilizada 

 30



também, "por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior 

autoridade da Administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de 

bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente 

dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por 

autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido 

admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre 

sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas 

puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes na conformidade dos critérios 

objetivamente fixados no ato convocatório" (art. 46, § 3º). 

 

Tantos são os requisitos exigidos por esse § 3º que dificilmente ele será aplicado. 

 

Deve ser utilizada a licitação de técnica e preço, conforme artigo 45, § 4º, para a 

contratação de bens e serviços de informática, hipótese em que será observado o artigo 3º da 

Lei nº 8.248, de 23.10.1991. 

 

A preferência do legislador pelo critério do preço e as restrições ao critério da técnica 

podem trazer dificuldades à Administração nas licitações para determinados contratos em que, 

mesmo sem estarem presentes os requisitos previstos no § 3º do artigo 46, seria aconselhável 

levar em consideração a técnica utilizada. Isto ocorre em especial nos contratos de obras e 

serviços técnicos especializados, em que a seleção pelo critério exclusivo do preço pode levar 

a Administração a ter que aceitar proposta que, sob o ponto de vista da técnica, não é a 

melhor, isto, evidentemente, contraria o interesse público. 

 

Para obviar os efeitos negativos da lei, deve o edital ser exigente no que diz respeito à 

qualificação técnica (art. 30, II) e no que se refere aos requisitos mínimos a serem observados 

para classificação das propostas, de modo a poder excluir as que, sob o ponto de vista técnico, 

não sejam as mais adequadas para a Administração, conforme o permite o artigo 48, I. 

 

A preferência do legislador pelo critério do preço foi a tal ponto que, mesmo na 

licitação de "melhor técnica", é o critério do preço que acabará prevalecendo sobre o da 

técnica. Isto é o que decorre do procedimento estabelecido pelo artigo 46, § lº: abertos os 

envelopes contendo as propostas técnicas e feita sua classificação pela ordem de preferência, 

serão abertos os envelopes contendo as propostas de preço dos licitantes que tenham atingido 
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a valorização mínima estabelecida no ato convocatório (devendo os demais ser 

desclassificados com base no art. 48, I, e receber, de volta, fechados, os envelopes com o 

preço). Se a melhor técnica coincidir com o menor preço, a seleção está decidida; se, porém, a 

melhor proposta técnica não for a de menor preço, a Comissão deverá abrir uma negociação 

com o proponente mais bem classificado tecnicamente para tentar fazê-lo reduzir os preços, 

tendo como limite a proposta de menor preço apresentada entre os licitantes classificados. 

Não conseguindo essa redução, será feita negociação com o segundo colocado e com os 

demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a 

contratação. 

 

O legislador está admitindo que a melhor técnica seja desprezada em benefício do 

menor preço. Por isso, a Comissão deve ser rigorosa ao estabelecer os requisitos de 

qualificação técnica (art. 30, II), de modo a poder considerar inabilitados os licitantes que não 

comprovem ter experiência, instalações, recursos humanos e materiais indispensáveis para a 

execução do objeto pretendido; e deve ser rigorosa ao estabelecer os requisitos da proposta, 

no que diz respeito às especificações da obra ou serviço a ser realizado, de modo a ter 

elementos para desclassificar as propostas que não sejam tecnicamente adequadas. Por outras 

palavras, o ato convocatório deve ser feito de tal forma que permita classificar apenas as 

propostas que apresentem critérios de excelência na realização da obra ou serviço; é o único 

modo possível para tentar reduzir os males a que a preferência do legislador pode conduzir. 

 

Na licitação de "técnica e preço", observar-se-ão, para classificação das propostas 

técnicas, os mesmos critérios estabelecidos para licitação de "melhor técnica", ou seja, serão 

classificadas as propostas técnicas de acordo com os critérios estabelecidos no ato 

convocatório; a seguir, será feita a classificação das propostas de preços; finalmente, a 

classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a "média ponderada" das valorações 

atribuídas às propostas, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório 

(art. 46, § 2º). 

 

Em qualquer modalidade (preço, técnica ou técnica e preço), no caso de haver empate 

entre as propostas, aplicar-se-á o artigo 3º, § 2º, que determina seja dada preferência, como 

critério de desempate, aos bens e serviços: I - produzidos ou prestados por empresas 

brasileiras de capital nacional; II - produzidos no País; III - produzidos ou prestados por 

empresas brasileiras. Persistindo o empate, será feito o sorteio (art. 45, § 2º). O inciso I não 
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tem mais aplicação, porque o conceito de empresa brasileira de capital nacional desapareceu 

com a revogação do artigo 171 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 6, de 

15.08.1995. Tal conceito permaneceu apenas para os fins previstos na Lei nº 8.348, de 

23.10.1991. 

 

Também em qualquer das modalidades referidas, a Comissão de licitação ou 

autoridade responsável pelo convite deve desclassificar as propostas que não atendam às 

exigências do ato convocatório, mesmo se tratando de exigências apenas formais; bem como 

as propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação (art. 

48). 

 

Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de outras, escoimadas das causas que 

deram margem à desclassificação, facultada, no caso do convite, a redução desse prazo para 

três dias (art. 48, parágrafo único). 

 

Do julgamento das propostas cabe recurso com efeito suspensivo (art. 109, I, b, e § 2º). 

 

5.1.4 Homologação 

 

O artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666 prevê, como ato final do procedimento, a 

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

licitação". 

 

Houve, aqui, uma inversão nos atos finais do procedimento. Anteriormente a essa lei, 

a adjudicação era o ato final praticado pela própria Comissão de licitação, após o que vinha a 

homologação pela autoridade competente. 

 

Agora, os dois atos ficam fora da atuação da Comissão e passam a ser de competência 

da autoridade superior. 
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A homologação equivale à aprovação do procedimento; ela é precedida do exame dos 

atos que o integraram pela autoridade competente (indicada nas leis de cada unidade da 

federação), a qual, se verificar algum vício de ilegalidade, anulará o procedimento ou 

determinará seu saneamento, se cabível. Se o procedimento estiver em ordem, ela o 

homologará. A mesma autoridade pode, por razões de interesse público devidamente 

demonstradas, revogar a licitação. 

 

5.1.5 Adjudicação 

 

A adjudicação é o ato pelo qual a Administração, pela mesma autoridade competente 

para homologar, atribui ao vencedor o objeto da licitação. 

 

É o ato final do procedimento. 

 

Feita a adjudicação, a Administração convocará o adjudicatário para assinar o 

contrato, devendo fazê-lo no prazo de 60 dias da data da entrega das propostas; ultrapassado 

esse prazo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos (art. 64, § 3º). 

 

Se o interessado não atender à convocação no prazo estabelecido pela Administração, 

perderá o direito à contratação e ficará sujeito às penalidades previstas no artigo 87; o prazo 

de convocação pode ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu 

transcurso pela parte e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração (art. 64, 

§ 3º). 

 

Caso o interessado não atenda à convocação, a Administração poderá convocar os 

licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados de conformidade com o ato convocatório; ou pode revogar a licitação, sem 

prejuízo da sanção prevista no artigo 87. 

 

Os licitantes remanescentes, porém, não são obrigados a aceitar o contrato, já que, se o 

fizerem, terão que sujeitar-se às condições propostas pelo vencedor; assim, não ficam sujeitos 

às penalidades administrativas, conforme determina o artigo 81, parágrafo único. 
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5.2 PROCEDIMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 

 

Não há muita diferença entre o procedimento da concorrência e o da tomada de preços. 

A diferença básica está no prazo de antecedência na publicação do edital, que é de 15 dias 

(art. 21, § 2º, III) e na fase de habilitação. Ela é feita antes do procedimento da licitação, para 

os inscritos no registro cadastral; e é feita durante o procedimento para os que apresentarem a 

documentação necessária ao cadastramento "até o terceiro dia anterior à data do recebimento 

das propostas, observada a necessária qualificação" (art. 22, § 2º). A qualificação aí referida é 

a de que trata o artigo 27. 

 

Assim, no curso do procedimento, se somente se inscreverem licitantes cadastrados, a 

Comissão encarregada da licitação limitar-se-á a examinar o certificado de registro cadastral, 

para verificar sua validade, quer no que se refere ao prazo, quer no que se refere à categoria 

do licitante em relação às exigências da licitação. 

 

Se outros se apresentarem sem o certificado, mas com a documentação exigida para 

esse fim até o terceiro dia útil anterior ao recebimento das propostas, a Comissão, na fase de 

habilitação, deverá examinar essa documentação. 

 

Quanto ao mais, as fases são as mesmas da concorrência. 

 

5.3 PROCEDIMENTO DO CONVITE 

 

No convite, o procedimento é simplificado: a convocação dos licitantes é feita por 

escrito, com cinco dias úteis de antecedência, mediante carta-convite dirigida a pelo menos 

três interessados, escolhidos pela unidade administrativa, e mediante afixação, em local 

apropriado, da cópia do instrumento convocatório, sendo facultada, ainda, a publicação no 

Diário Oficial. 

 

Recebidos os envelopes com as propostas, seguem-se a classificação, a adjudicação e a 

homologação. 

 

O procedimento pode ser redigido por servidor designado pela autoridade competente, 

não sendo obrigatória a comissão de licitação (art. 51, § 1º). 
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5.4 PROCEDIMENTO DO CONCURSO 

 

A Lei nº 8.666 não estabelece o procedimento a ser adotado no concurso, remetendo 

sua disciplina a regulamento próprio, específico para cada concurso. 

 

Apenas consta da lei que o edital deve ser publicado com 45 dias de antecedência (art. 

21, § 2º, I, a) e que o regulamento deverá indicar: I - a qualificação exigida dos participantes; 

II - as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; III - as condições de realização do 

concurso e os prêmios a serem concedidos (art. 52, § 19). 

 

5.5 PROCEDIMENTO DO LEILÃO 

 

Também com relação ao leilão, a Lei nº 8.666 não estabelece o procedimento 

específico, remetendo a matéria à "legislação pertinente" (art. 53). 

 

Sendo modalidade de licitação utilizada para a alienação de bens móveis, deve 

observar as normas do artigo 17, que exige demonstração do interesse público e avaliação; 

esta última exigência é repetida no artigo 53, § lº, sendo o valor da avaliação o preço mínimo 

de arrematação. 

 

O leilão pode ser feito por leiloeiro oficial ou servidor designado pela Administração 

(art. 53); os bens serão pagos a vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 

5%; após a assinatura da ata lavrada no local do leilão, os bens serão entregues ao 

arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo previsto no edital, sob pena 

de perder em favor da Administração o valor já recolhido (art. 53, § 2º). 

 

Conforme § 4º do artigo 53, o edital do leilão deve ser amplamente divulgado, 

principalmente no município em que se vai realizar. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCEITO E FINALIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece no Inciso XVI, do Artigo 

6º, que para os fins desta Lei, considera-se: 

 

“Comissão – Comissão Permanente ou Especial, criada pela Administração com a 

função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 

licitações e ao cadastramento de licitantes”. 

 

Desta forma, fica evidente que a função primordial da Comissão Permanente ou 

Especial é a de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 

licitações e ao cadastramento dos licitantes. 

 

A habilitação preliminar e o julgamento das licitações são feitos obrigatoriamente por 

comissão de, no mínimo, três membros (art. 51). Esta comissão deve ser composta pelo 

menos por dois servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes da entidade 

licitante, podendo o terceiro ser estranho à Administração. Pode ser instituída de forma 

permanente, para o julgamento de todas as licitações da entidade licitante ou especial, para 

aquela determinada licitação, como comumente se faz para licitações cujas obras e serviços 

são de grande complexidade técnica. 

 

A Comissão é o órgão julgador das licitações e, por isso mesmo, nenhuma autoridade 

pode substituí-la na sua função decisória. Se ocorrer irregularidade ou erro no julgamento, a 

autoridade competente poderá anular a decisão, através de recurso ou ex-offício, determinando 

que a Comissão corrija o erro ou proceda a novo julgamento em forma regular. Isso acontece 

quando a Comissão se equivoca na valoração dos fatores de julgamento ou omite elemento 

essencial ou considera condição ou vantagem não pedida nem permitida no edital, ou se 

desvia do critério de julgamento fixado pela Administração. O que a autoridade superior não 

pode é rever o mérito da decisão da Comissão de Julgamento, reformando seu julgado para 

modificar a qualificação dos concorrentes, alterar a classificação das propostas ou adjudicar a 

outrem o objeto da licitação. Enfim, o julgamento das licitações é ato privativo da Comissão 

de Julgamento e, por isso mesmo, nenhuma autoridade hierárquica poderá subtraí-lo de sua 
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competência, do mesmo modo que nenhuma autoridade individual pode alterar o julgamento 

das Comissões. 

 

O art. 51, § 2º, determina que a Comissão Julgadora dos pedidos de inscrição no 

cadastro seja constituída por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços 

ou aquisição de equipamentos. Pode-se concluir que, nas mesmas hipóteses, a Comissão de 

Julgamento das licitações também deva ser integrada por profissionais habilitados nos 

respectivos setores tecnológicos ou científicos. 

 

A Comissão de Julgamento das licitações, no entendimento dos doutrinadores, poderá 

ser assessorada por técnicos e até mesmo por outra ou outras comissões de especialistas, 

notadamente nos aspectos jurídicos, científicos, tecnológicos, econômicos e financeiros, 

freqüentes nas licitações de grande vulto e complexidade, como poderá, também, obter laudos 

e pareceres esclarecedores das propostas em apreciação, mas a decisão final será sempre sua. 

 

A Comissão de Julgamento é, geralmente, incumbida de apreciar a qualificação dos 

concorrentes, na habilitação preliminar, e de julgar as propostas, mas a lei não impede, 

contudo, que a fase de habilitação seja apreciada pela Comissão de Registro Cadastral, se a 

entidade licitante possuir tal registro. 

 

O essencial é que tanto a habilitação preliminar dos concorrentes quanto a apreciação 

das propostas sejam feitas por Comissão de pelo menos três membros, como exige a Lei 

Federal. Podem ser duas Comissões, uma para habilitação preliminar (julgamento da 

documentação) e outra para decisão das propostas (julgamento das ofertas), como, também, 

podem ser cometidos a uma única Comissão os julgamentos da documentação e das 

propostas. 

 

A abertura dos envelopes (sempre em ato público), o seu exame, bem como o 

julgamento da habilitação e das propostas constituem atribuições privativas e indelegáveis da 

Comissão de Julgamento das licitações. 

 

A Comissão de Julgamento é independente nas suas decisões, mas não é discricionária 

no seu julgamento, porque está adstrita ao critério estabelecido no edital e aos elementos 

objetivos das propostas que constituem vantagens ou desvantagens para a Administração. 
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Além disso, o julgamento há que se basear nos fatores e condições pedidos ou admitidos no 

edital como preponderantes para caracterizar a melhor oferta. Não pode alterar o edital, nem 

anular ou revogar as licitações, porque isso é privativo da autoridade que a instaura, mas pode 

anular seu próprio julgamento, antes da homologação. 

 

O membro da Comissão responde solidariamente por todos os atos praticados pela 

mesma, salvo se sua posição divergente estiver devidamente fundamentada e registrada na ata 

lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão (art. 51, § 3º), recomendando-se, em 

casos mais graves, que elabore seu voto vencido e o inclua no procedimento, apontando a 

ilegalidade ou irregularidade e representando à autoridade competente. 

 

A permanência dos membros das Comissões Permanentes não excederá a um ano, 

sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma Comissão no 

período subseqüente, nos termos do § 4º, do art. 51. O dispositivo tem em mira evitar abusos 

ou concentração de poder ou, mesmo, favorecer o cometimento de atos impróprios por parte 

de servidores, longamente expostos nas conduções dos procedimentos licitatórios, 

propiciando a renovação periódica de seus membros. No entanto, a não substituição do 

membro da Comissão cuja investidura tenha cessado não implica vício ou invalidade dos atos 

por ela cometidos. A substituição dos membros da Comissão é perfeitamente possível em 

qualquer fase da licitação. 

 

No caso de concurso, o julgamento deve ser feito por Comissão Especial integrada por 

pessoas de reputação inquestionável e reconhecido conhecimento da matéria, não havendo 

necessidade de serem servidores públicos (art. 51, § 5º); justifica-se a exigência pelo fato de o 

concurso ser a modalidade de licitação cabível para a contratação de serviços técnicos, 

artísticos ou científicos. 
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CAPÍTULO 7 

 

COMISSÕES DE LICITAÇÃO: UM GRANDE EQUÍVOCO 

 

Sem dúvida que a intenção do legislador, ao criar as Comissões Permanentes ou 

Especiais, foi, no primeiro caso, para que estas se destinassem a julgar as licitações que 

versam sobre objetos não especializados ou aquelas que se insiram na atividade normal e 

usual do órgão licitante, enquanto, no segundo caso, são criadas em caráter temporário, para 

julgar aquelas licitações cujos objetos exijam uma grande complexidade ou outras 

circunstâncias peculiares. 

 

Entretanto, na prática, os órgãos públicos quase nunca designam as Comissões 

Especiais de Licitação. As Comissões Permanentes, mesmo não possuindo membros 

suficientemente qualificados para tal, fazem também o julgamento das licitações com objetos 

de grande complexidade. 

 

Pretende a Lei Federal que as Comissões de Licitação sejam compostas de três 

membros, sendo que, pelo menos, por dois servidores qualificados pertencentes aos quadros 

permanentes da entidade, com a finalidade de que elas possam receber, examinar e julgar 

todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento dos licitantes. 

Entretanto, em visitas realizadas em diversos órgãos públicos, verificou-se que, além de estas 

não serem compostas por servidores devidamente qualificados, não existe qualquer 

preocupação quanto aos critérios de escolha dos membros das Comissões de Licitação. Como 

essas Comissões não são remuneradas, os servidores mais qualificados para desempenharem 

as complexas atribuições que uma licitação de grande vulto requer não têm qualquer interesse 

em delas participarem, dado o grau de responsabilidade que lhes é imposto, o que leva, muitas 

vezes, à designação de servidores que não possuem qualquer formação jurídica ou técnica 

necessária para examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 

licitações. 

 

O eminente autor, advogado e professor Benedito de Tolosa Filho é titular de uma 

célebre frase que diz: “Se me perguntarem se tenho alguma dúvida sobre Física Nuclear, digo 

que não tenho nenhuma, pois sobre isso nada sei. Mas sobre licitações e contratos 

administrativos tenho todos os dias!...” (apud SIMIONI, 1999, p. XVI). 
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A frase revela, de forma inequívoca, toda a complexidade que envolve os 

procedimentos licitatórios e as contratações administrativas, pois impõe rigoroso 

conhecimento da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e de todas as suas alterações 

posteriores. E não é somente isso, para se conhecer bem essa lei licitatória, é necessária a 

aplicação de conhecimentos correlatos associados aos dos Direitos Constitucional, Civil, 

Processual Civil, Penal, Tributário, Comercial, Previdenciário, além de outras disciplinas 

como Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade, Matemática e, em especial, o 

Direito Administrativo, pois deste tem que se ter um profundo conhecimento do seu todo, haja 

vista que nele estão insertas todas as normas a serem aplicadas às licitações e aos contratos 

administrativos. 

 

Não obstante, as aquisições de bens, obras e serviços, na Administração Pública, em 

geral são feitas por servidores públicos que compõem as atuais Comissões Permanentes de 

Licitação, os quais não possuem a necessária qualificação e o competente conhecimento 

jurídico ou técnico necessários, além de não lhes serem atribuídos cursos e treinamentos 

básicos elementares a serem aplicados no dia-a-dia do procedimento licitatório, resultando em 

preços quase sempre elevados ou sem uma qualidade satisfatória. A inércia da Administração 

Pública em perceber essa situação é visível, pois esta, e não as Comissões Permanentes de 

Licitação, que de alguma maneira estão tentando desempenhar o seu papel, é a maior culpada 

pela sangria do dinheiro público em favor das empresas que bem sabem aproveitar dessa 

fragilidade e vencer as licitações nos respectivos órgãos, pois possuem, em seus quadros, 

funcionários altamente qualificados, graduados e preparados para participar dos 

procedimentos e apresentar as suas propostas de preços, beneficiando-se, especialmente, nas 

licitações de técnica e preço, onde esse conhecimento permite que a empresa atenda, 

burocraticamente, até aos mínimos requisitos do edital. 

 

E, para agravar mais a situação, as Comissões de Licitação, de uma maneira quase que 

geral, recebem apenas meras solicitações para aquisições de bens e serviços, feitas pelas 

unidades interessadas, responsabilizando-se por quase todos os procedimentos, inclusive pela 

fase interna e pela descrição sucinta do objeto, o que tem gerado grandes e graves prejuízos 

financeiros para a Administração Pública, haja vista que a função primordial da Comissão não 

é esta, mas apenas a de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 

relativos às licitações e ao cadastramento dos licitantes não competindo a elas participar ou 
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praticar atos referentes à fase interna da licitação, na qual deverão ser feitos todos os estudos 

para a definição do objeto da licitação e somente após praticados esses atos prévios é que 

podem desencadear-se as fases subseqüentes da licitação que lhes compete. 
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CAPÍTULO 8 

 

PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO 

 

A lei licitatória precisa urgentemente ser modificada no tocante às Comissões de 

Licitação, para que se tenha uma melhor adequação à realidade da Administração Pública 

atual em seus procedimentos licitatórios. 

 

Há uma necessidade premente de que, na nova lei licitatória, seja inserido um 

dispositivo que preveja, de forma obrigatória, a criação pela Administração de duas equipes 

de trabalho, uma responsável pela etapa interna e a outra pela etapa externa, haja vista que, 

em toda licitação, existem essas duas etapas que são totalmente distintas uma da outra, e cada 

uma delas exige um grande estudo, complexidade e conhecimento para realizá-la. 

 

Seria criado um Comitê Executivo para a fase interna do procedimento licitatório, 

composto de, no mínimo, cinco membros e formada por servidores realmente qualificados, 

com graduação obrigatória nas áreas jurídica, contábil, de administração, de economia e de 

engenharia. Em determinadas licitações de grande complexidade, este Comitê teria poderes 

para convocar servidores da área técnica, da área orçamentário-financeira e de qualquer outra 

área para auxiliá-los nos estudos do procedimento licitatório nesta fase interna. 

 

A fase mais importante do procedimento licitatório é a interna. Nesta etapa, são 

praticados os atos necessários à definição da licitação e do contrato. É uma etapa interna 

porque se desenvolve no âmbito exclusivo da Administração, não se exteriorizando perante 

terceiros. Na etapa interna, o Comitê praticaria todos os atos destinados a verificar a 

necessidade ou conveniência da contratação; determinaria a presença dos pressupostos legais 

para a contratação, inclusive a disponibilidade de recursos orçamentários para a realização da 

despesa; determinaria a prática dos atos prévios indispensáveis à licitação, tais como: a 

quantificação das necessidades administrativas, avaliação de bens, elaboração de projetos 

básicos etc.; determinaria a estimativa dos custos; definiria o objeto do contrato e as 

condições básicas da contratação; verificaria a presença dos pressupostos da licitação 

(dispensas e inexigibilidades); definiria a modalidade da licitação e elaboraria a minuta do 

edital e todos os seus anexos. 
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O Comitê ainda teria, como função, o encaminhamento do processo administrativo 

para exame e aprovação prévia por parte da Assessoria Jurídica do órgão ou entidade da 

Administração, além de responder a qualquer diligência solicitada por aquela Assessoria, 

elaborar o edital e seus anexos de forma definitiva e encaminhá-los para a Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

Competiria ainda ao Comitê: receber, analisar, encaminhar para a Assessoria Jurídica 

do órgão ou entidade e concluir todos os processos de Dispensas e de Inexigibilidades de 

Licitação previstos nos artigos 24 e 25, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

O desenvolvimento regular dessa etapa preliminar é condição para o êxito da atividade 

posterior da Administração. Todos os demais atos praticados pela Administração, no curso da 

licitação, são reflexos das decisões e dos atos praticados na fase interna, pois, quando a 

licitação passa à fase externa, já foram debatidos todos os aspectos legais e técnicos da 

licitação, pretendendo-se assim que esta tenha um pensamento único e coerente a respeito da 

contratação. 

 

Se, por um lado, o planejamento por si só não garante o sucesso da contratação, uma 

vez que existem fatores externos à organização influenciando o processo, por outro, a 

inexistência do planejamento ou um planejamento malfeito poderá determinar o insucesso do 

processo ou acarretar graves prejuízos para a Administração com uma contratação indevida 

ou inadequada. Esta é uma fase crucial do processo e de nada adianta acelerar esta etapa, se as 

condições da licitação e do contrato não forem discutidas exaustivamente, uma a uma, 

certamente as próximas etapas apresentarão problemas, e o tempo economizado nesta fase 

será gasto nas etapas subseqüentes para resolvê-los. Planejar a contratação significa antever 

possíveis problemas nas demais etapas. 

 

Portanto o Comitê Executivo seria responsável por prever as condições do edital que 

trazem dúvidas quanto aos princípios basilares e atendam aos requisitos técnicos dos 

procedimentos licitatórios, evitando-se futuras impugnações, recursos ou mandados judiciais. 

 

Finalmente, seria criada uma Comissão Permanente para a fase externa, 

exclusivamente com a finalidade de receber o procedimento licitatório do Comitê, examinar e 
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julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento dos 

licitantes. 

 

Esta Comissão Permanente seria composta de no mínimo três membros, sendo essa 

composição formada por servidores realmente qualificados, com graduação obrigatória na 

área jurídica, na área contábil e na área de administração. 

 

A fase externa, de competência exclusiva da Comissão Permanente, é a fase da 

divulgação do edital, destinada a dar ciência aos terceiros da existência da licitação; de 

proposição, destinada à formulação de propostas pelos interessados em participar da licitação; 

de habilitação, destinada a verificar se os interessados possuem condições de satisfazer as 

obrigações que pretendem assumir; de julgamento, destinada à seleção da proposta mais 

vantajosa e, por fim, de deliberação, destinada à revisão dos atos praticados e avaliação da 

conveniência e legalidade do resultado. 

 

Se, durante a fase externa, houver qualquer questionamento, impugnação, recurso ou 

mandado judicial, o procedimento licitatório será devolvido para o Comitê Executivo, que 

analisou exaustivamente o processo na fase interna, para que este responda às questões 

suscitadas e, se lhes faltar competência, encaminhe para o órgão técnico ou jurídico, com o 

fito de obter laudos ou pareceres esclarecedores ficando, porém, a decisão final com a 

Comissão Permanente. 

 

O Comitê Executivo e a Comissão Permanente de Licitação seriam obrigatórios em 

todos os procedimentos licitatórios no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além dos órgãos da Administração Direta, os fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, exceto 

na licitação na modalidade de Concurso, que deve ser procedido de um regulamento próprio, 

com o julgamento sempre feito por uma Comissão Especial, integrada por pessoas de 

reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou 

não. 

 

Nos pequenos municípios, em população e em arrecadação, seriam criadas Comissões 

Permanentes, na forma que é hoje prevista na lei licitatória, porém com servidores realmente 
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qualificados e sem a obrigatoriedade de graduação, pois nestes pequenos municípios são 

realizadas licitações para aquisição de bens, obras e serviços de pequena monta em razão da 

exigüidade de recursos. Entretanto esta mesma regra não seria aplicada aos diversos 

municípios que são pequenos em população, mas são grandes em arrecadação, por possuírem 

em seus territórios certas peculiaridades que os tornam grandes em arrecadação de tributos. 

 

E, ainda, poder-se-ia disciplinar na nova lei licitatória que, no caso de convite, tomada 

de preços e concorrência a serem realizados em pequenas unidades administrativas dos 

diversos órgãos ou entidades, estes seriam encaminhados para seus respectivos órgãos 

centrais, para que fosse realizado o procedimento licitatório, por já possuírem o Comitê 

Executivo e a Comissão Permanente de Licitação responsáveis para tal. 
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CAPÍTULO 9 

 

PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO 

 

Outro dispositivo da lei licitatória que precisa urgentemente ser modificado, para que 

também se tenha uma melhor adequação à realidade da Administração Pública atual, é a da 

licitação do tipo técnica e preço. 

 

Na licitação de técnica e preço, combinam-se estes dois fatores para a escolha final da 

proposta que apresente técnica satisfatória e o preço mais vantajoso. Por isso mesmo, devem 

ser usados, também, três envelopes, um para a documentação, um para a proposta técnica e 

outro para o preço. Selecionadas as propostas que apresentem técnicas satisfatórias, são 

abertos os envelopes de preços. De acordo com o anterior Decreto-lei 2.300, de 21.06.1986, 

vencia o proponente que ofertasse o menor preço. A Lei Federal 8.666, de 21.06.1993, 

determinou que a classificação seja feita de acordo com a média ponderada das valorizações 

das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento 

convocatório. Um grande, lamentável e verdadeiro retrocesso da lei atual, pois não se pode 

compreender como é possível, numa licitação de técnica e preço, que não vença o proponente 

que oferte o menor preço, já que todos os licitantes que passaram para esta terceira fase 

(preço) são considerados capazes de atender ao objeto do certame no tocante às exigências 

técnicas que lhes foram exigidas. 

 

A Administração Pública, quase que de um modo geral, entende que as licitações de 

bens e serviços de informática obrigatoriamente têm que se utilizar da licitação do tipo 

“técnica e preço”, o que no entendimento de alguns autores é equivocado, como a exemplo de 

Marçal Justen Filho (apud Corrêa, 1999, p. 25), ao se referir ao § 4º do artigo 45, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.1993, comentando a inconstitucionalidade da delegação, assim se 

pronuncia: 

 

A delegação ao Executivo para dispor, através de decreto, sobre outros “tipos” 
de licitação é inconstitucional. Viola os princípios da legalidade e da separação 
de poderes. Não é possível inovar a ordem jurídica através de decreto, dando 
origem a regras para disciplinar a atividade licitatória. Muito melhor seria a 
opção legislativa se tivesse apenas facultado a utilização de licitação de técnica e 
preço para contratações na área de informática, reconhecendo à autoridade 
administrativa a competência para eleger o tipo mais adequado às circunstâncias 
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de cada caso. Ao invés disso, a Lei determinou como obrigatória a adoção desse 
tipo e, simultaneamente, atribui a decreto o poder de disciplinar diversamente a 
matéria. 

 

Assim, a Administração Pública poderá, nas aquisições de bens e serviços de 

informática, utilizar a licitação do tipo “menor preço” e adotar apenas a do tipo “técnica e 

preço” para aqueles casos em que houver a necessidade de analisar outros fatores que não o 

preço. Entretanto não é este o procedimento que vem sendo adotado, em razão de uma grande 

polêmica a respeito desse entendimento. 

 

É aconselhável que a licitação do tipo técnica e preço seja adotada para as obras, 

serviços e compras cujo objeto exija um mínimo de segurança, de operatividade ou de 

qualidade que atenda aos objetivos da licitação, entretanto que permita uma disputa de preço 

entre os vários concorrentes. É conveniente que o edital declare textualmente que é uma 

licitação do tipo técnica e preço, indicando os requisitos mínimos técnicos exigidos e os 

fatores preponderantes no julgamento, possibilitando que os proponentes possam elaborar 

suas propostas segundo o pretendido pela Administração. 

 

Entretanto a Administração Pública, ao elaborar um edital de concorrência pública do 

tipo técnica e preço, para contratação de empresa especializada em serviços técnicos de 

informática para execução de serviços de consultoria, suporte e projetos técnicos, no qual 

serão classificadas as empresas considerando o cálculo do valor da média ponderada entre os 

aspectos técnicos e de preços, chega a atribuir o peso igual a 70 para a nota técnica e 30 para a 

nota de preços, sendo adjudicado o objeto da licitação ao licitante que obtiver a nota final 

mais elevada na ordem de classificação. A Administração Pública, além de ser obrigada a 

utilizar essa média ponderada, ainda aplica pesos muito elevados para a proposta técnica. 

 

Visando a contratação de uma empresa que lhe preste um bom serviço, a 

Administração Pública faz exigências rigorosas para a obtenção da pontuação técnica, ferindo 

os princípios básicos constitucionais que regem os procedimentos licitatórios e visam 

assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, assim, automaticamente é excluído 

quase todo o universo das empresas que participariam do processo licitatório, o que traz 

conseqüências indesejáveis como a possibilidade de “conluios” de empresas. 
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As empresas que não foram excluídas, são estudiosas e conhecedoras profundas do 

potencial técnico de cada concorrente e, numa licitação dessa natureza, em que se exige o 

peso igual a 70 para a nota técnica e 30 para a nota de preços, fazem previamente o cálculo do 

valor da média ponderada (nota final) entre o aspecto técnico (nota técnica) e de preços (nota 

de preços), sabendo antecipadamente qual será sua provável nota final e dos demais 

concorrentes, o que lhes possibilitará aumentar o preço final de sua proposta, pois, como 

vimos, existe uma grande falha na lei licitatória ao determinar a média ponderada, sem 

quantificar em que percentual. 

 

Em razão do exposto, há uma necessidade de alteração da atual lei licitatória, na qual 

seriam adotados os seguintes procedimentos nas licitações do tipo técnica e preço, 

devidamente explicitado no ato convocatório: 

 

1- Seriam abertos os envelopes das propostas técnicas dos licitantes previamente habilitados, 

e a classificação dessas propostas se daria de acordo com os critérios pertinentes definidos 

no objeto a ser licitado, sendo desclassificadas aquelas empresas que não obtivessem uma 

pontuação técnica mínima exigida; 

 

2- Posteriormente, com a classificação das propostas técnicas, abrir-se-ia a proposta de 

preços e se faria a negociação do valor com a proponente melhor classificada 

tecnicamente, para fazê-la reduzir os preços, tendo como limite da aceitação a proposta de 

menor preço apresentada entre os licitantes classificados, sendo desclassificadas aquelas 

empresas que apresentarem valores excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, segundo 

parâmetros definidos previamente; 

 

3- No caso de impasse nessa negociação com a empresa tecnicamente melhor qualificada, 

seria feita a negociação com o segundo colocado e com os demais proponentes, pela 

ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação. 

 

Desta forma, a licitação que aplica a média ponderada das valorizações das propostas 

técnicas e de preços, deve ser literalmente retirada do Estatuto Jurídico das Licitações e 

Contratos Administrativos no âmbito de todos os Poderes, pois, teoricamente, todas as 

empresas que obtenham a pontuação técnica mínima exigida, têm condições de contratar com 

a Administração Pública, e porque não contratar pelo menor preço ofertado? 
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CAPÍTULO 10 

 

LICITAÇÃO DE MENOR PREÇO: RUIM NÃO POR CULPA DA LEI 

LICITATÓRIA, MAS POR FALTA DE CAPACIDADE GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A afirmativa de que a licitação do tipo menor preço pressupõe a pior qualidade não 

pode prosperar. O que proporciona a pior qualidade é a falta de conhecimento técnico dos que 

elaboram a descrição do objeto, pois somente se classificam as propostas dos licitantes que 

atenderem ao requerido pelo edital, eliminando-se pela desclassificação os que não agirem em 

sua conformidade, embora possam ter apresentado menor preço. Ademais, no serviço público, 

a área de recebimento do objeto da licitação é totalmente precária e desaparelhada 

tecnicamente, pelo que não devemos culpar a Lei, mas sim a falta de capacidade gerencial da 

Administração Pública. 

 

A licitação de menor preço, quando o edital é bem elaborado, torna-se uma eficiente 

ferramenta que a Administração dispõe para aquisições mais vantajosas. 

 

A discriminação pormenorizada do objeto e o respaldo de laudos técnicos a serem 

exigidos são critérios objetivos que fazem com que o licitante cote exatamente o que a 

Administração quer adquirir. 

 

Sem dúvida, a licitação do tipo menor preço é a mais adequada para a Administração, 

na maior parte dos casos, pois, com a adoção de critérios objetivos como os relacionados 

acima, tem-se aquisições com a qualidade requerida e pelo menor preço. 

 

O preço representa o fator de maior relevância, em princípio, para seleção de qualquer 

proposta. A licitação sempre visa obter a melhor proposta pelo menor custo possível. A 

Administração Pública tem o dever de buscar o menor desembolso de recursos, a fazer-se nas 

melhores condições possíveis. Qualquer outra solução ofenderia aos princípios mais basilares 

da gestão da coisa pública. 

 

Na licitação de menor preço, embora o preço ofertado seja o único fator de 

julgamento, é perfeitamente possível, à Administração Pública, a exigência de requisitos 
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técnicos mínimos para o objeto da licitação. Tais requisitos ou exigências não teriam nota 

nem pontuação, mas seriam considerados como condições de aceitação da proposta do 

licitante na fase de habilitação. Após essa fase é que as propostas de preços seriam abertas e 

classificadas em ordem crescente, e esta classificação se faria exclusivamente pelo critério de 

menor preço. 

 

A falta de capacidade gerencial dos dirigentes da Administração Pública faz com que 

as aquisições de bens, obras ou serviços não se dêem na forma mais vantajosa, pois um edital 

bem elaborado proporciona um melhor objeto e uma melhor proposta. 
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CAPÍTULO 11 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

Apresentamos algumas recomendações baseadas fundamentalmente nos estudos, 

pesquisas e observações feitas, as quais, se aplicadas, em muito melhorarão os procedimentos 

licitatórios, além de proporcionar ganhos financeiros e na qualidade das aquisições a serem 

feitas pela Administração Pública: 

 

a) Observar sempre os princípios básicos que regem os procedimentos licitatórios, qualquer 

que seja a sua modalidade; 

 

b) Somente nomear dirigentes para ocupar cargos de direção nessa área que estudamos, entre 

técnicos do quadro permanente que possuam profundo conhecimento da matéria e 

reputação inquestionável; 

 

c) As autoridades responsáveis pela homologação e adjudicação de um bem ou serviço num 

procedimento licitatório jamais devem proceder a esse ato se a unidade solicitante não 

lhes provar que o preço é compatível com o praticado pelo mercado ou em observância 

aos preços referenciais monitorados pela organização licitante; 

 

d) A nova lei licitatória que se encontra em estudo no País, precisa flexibilizar mais a 

condução dos procedimentos, pois a que está em vigor tem formalismos em excesso que 

levam a ganhar as licitações quem melhor atende aos requisitos burocráticos, criando 

empresas especialistas em papéis que não traduzem verdadeiramente o que a 

Administração Pública pretende contratar, ainda que obedeçam literalmente ao solicitado 

no edital, proporcionando também inúmeros recursos dos licitantes e, conseqüentemente, 

uma excessiva demora na conclusão do processo licitatório; 

 

e) Em qualquer modalidade de licitação, é fundamental a realização de um estudo minucioso 

e uma perfeita descrição do objeto a ser contratado, fazendo com que as empresas 

apresentem suas propostas em estrita observância ao solicitado no ato convocatório pela 

parte contratante; 
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f) Independentemente da aprovação ou não em lei licitatória, devem ser adotados os Comitês 

Executivos, para a elaboração da fase interna das licitações e das Comissões Permanentes 

para a fase externa; 

 

g) É fundamental, para a economicidade dos recursos públicos, que sejam feitas mais 

licitações, evitando-se tantos convênios e inexigibilidades, haja vista que, segundo 

estudiosos do assunto, metade dos produtos e serviços adquiridos no País não são feitos 

através das modalidades de licitações; 

 

h) Criar um Cadastro de Serviços Terceirizados, com o objetivo de consolidar as 

informações de todos os contratos existentes, constando nele os preços referenciais, sendo 

monitorados e atualizados semestralmente de acordo com os preços de mercado. Isso 

fornecerá subsídios para as novas contratações e negociações com prestadores de serviços 

contratados, além de adequá-los, quando aqueles ultrapassarem esses. Fatos assim 

ocorrem devido a aplicações sistemáticas de índices de correções estabelecidos nos 

contratos. Esta medida permitirá uma uniformização dos preços para serviços iguais no 

âmbito de cada um dos Poderes, pois, se fizermos uma pesquisa numa grande organização 

pública, vamos verificar que um mesmo serviço prestado tem preços altamente 

diferenciados. Esta organização deve-se preocupar em convidar as empresas para uma 

negociação, retornando os preços a um mesmo patamar comum ao de mercado ou a um 

patamar referencial controlado por essa organização. Mas, simplesmente, as licitações vão 

sendo feitas sem qualquer observação desses requisitos; 

 

i) Em razão do todo exposto no item precedente, faz-se necessário que, em cada contrato 

firmado, seja nominalmente designado um Gestor de Contratos, qualificado e 

especializado na área que vai administrar, tendo como função acompanhar os preços e 

gastos mensais, atestar as faturas dos serviços prestados, fiscalizar as obrigações da 

empresa contratada e negociar os preços que porventura ultrapassem os referenciais 

constantes do Cadastro de Serviços Terceirizados; 

 

j) Nas contratações de empresas para fornecimento de passagens aéreas, em que estas, além 

do desconto normal, são obrigadas pelo edital a conceder os descontos promocionais 

ofertados pelas empresas do ramo, deve obrigatoriamente ser designado um Gestor para 

esse contrato, para, além de acompanhar esses descontos promocionais, verificar no dia-a-
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dia quais as empresas aéreas que estão vendendo as passagens mais baratas, trazendo com 

isso uma grande economia de recursos; 

 

k) É preciso se estudar mais os preços dos aluguéis nas locações de imóveis destinadas ao 

atendimento das finalidades precípuas da Administração, pois geralmente estes não são 

compatíveis com o valor de mercado, em razão de não ser feita uma séria e prévia 

avaliação por metro quadrado da localidade em que será feita a locação; 

 

l) Nos editais para contratação de serviços de conservação e limpeza, vigilância ou 

segurança, o custo do homem/hora é o insumo principal da composição da proposta de 

preços, portanto nessas parcelas não se deve incluir a correção pelo IGPM e sim pela 

variação salarial concedida através de dissídio coletivo das respectivas categorias; quanto 

aos outros custos, serão corrigidos pelo IGPM; 

 

m) Não se deve incluir nos editais para contratação de empresa especializada em serviços de 

informática, que envolvam custo com homem/hora, cláusulas que prevejam o reajuste pelo 

IGPM ou por qualquer outro índice oficial do Governo Federal, sem antes verificar junto 

aos Sindicatos próprios dessas categorias a forma de reajuste que é aplicada, pois 

normalmente estes ou são corrigidos pelo Dissídio Coletivo ou por Acordo de Vontade 

entre Patrões e Empregados; 

 

n) Não se devem adquirir microcomputadores, notebooks ou impressoras com cláusulas 

editalícias, exigindo que a empresa vencedora do certame fique obrigada a prestar 

manutenção destes equipamentos, pelos seguintes motivos: 

 

- A empresa vencedora geralmente não domina a tecnologia de manutenção em virtude 

de não ser esta a sua atividade principal. Normalmente terceiriza a manutenção e 

reparos dos equipamentos; 

- Os preços finais dos equipamentos, com os custos da manutenção aleatoriamente 

embutidos, serão sempre superiores aos do mercado, chegando inclusive ao dobro do 

valor, provocando de imediato um grande desembolso para o erário público, além da 

incerteza de que a empresa prestará ou não um bom serviço; 

- Os equipamentos obrigatoriamente têm garantia do fabricante, de no mínimo um ano, 

estando, portanto, sujeitos a consertos e/ou substituições durante esse período; 
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Dessa forma, antes de findar essa garantia de um ano, seria preparado um edital bem 

estudado para contratação de uma empresa especializada na manutenção desses 

equipamentos. 

 

o) Antes de se adquirir um determinado tipo de impressora a jato de tinta ou a laser, é 

fundamental analisar antecipadamente os preços de aquisição dos cartuchos que serão 

utilizados, pois em alguns casos esses valores são tão altos que não justificam a aquisição, 

elevando de forma significativa o custeio daquele órgão ou entidade que realizou tal 

compra; 

 

p) Jamais se deve fazer uma contratação de empresa para manutenção de aparelho de 

refrigeração, em que ela cobre pelas peças que porventura forem substituídas, pois 

certamente tirarão proveito dessa situação. O contrato de manutenção deve ser de risco, ou 

seja, a empresa contratada prestará a manutenção preventiva e corretiva e o órgão 

contratante pagará mensalmente apenas um custo unitário por tipo e potência do 

equipamento; 

 

q) As contratações de empresas para prestação de serviços reprográficos devem ser feitas 

sempre pelo valor unitário da cópia preto e branca ou colorida, com a empresa, além de 

fornecer o equipamento, fornecendo também o papel, o toner, o cilindro e o revelador. 

Enfim, ficará sob sua responsabilidade todo o material necessário para o perfeito 

funcionamento desse serviço, dando manutenção aos equipamentos e substituindo-os 

quando necessário, além de fornecer o operador de máquinas no caso de centrais; 

 

r) Tratar os recursos públicos como maior zelo e responsabilidade na hora do planejamento 

para a aquisição de bens, obras e serviços contratados, pois eles são os tributos pagos pela 

população que espera do governo a sua reversão na aplicação com a educação, com a 

saúde, com as obras sociais, com as estradas, enfim, com todas as obras e serviços de que 

a sociedade precisa para o engrandecimento do País. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho visa dar uma modesta contribuição sobre a necessidade de 

alteração de alguns pontos da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, pois se constata, através da 

imprensa em geral, que o Governo Federal já está implementando estudos para o 

aperfeiçoamento desse Estatuto Jurídico. 

 

Mas, fundamentalmente, este trabalho visa alertar e demonstrar, para a Administração 

Pública em geral, que a excelência de um procedimento licitatório não depende 

exclusivamente de alteração, aperfeiçoamento ou mesmo de um novo Estatuto Jurídico, mas 

da adoção de mecanismos, controles, planejamentos e práticas de políticas internas que 

possibilitem a revisão dos contratos em curso, bem como permitam o sucesso das futuras 

contratações ou aquisições de bens, obras e serviços na área pública. 

 

Em face da complexidade da lei licitatória, a presente proposta deve ser analisada e 

estudada, pois, embora no grupo exista um integrante com graduação na área jurídica, este e 

os demais não têm notório saber jurídico. Se, no dia-a-dia de qualquer profissional que milite 

nesta área, sempre aparecem dúvidas, questionamentos e interpretações divergentes acerca 

dos assuntos estudados, também se justifica a dificuldade encontrada pelo grupo em 

apresentar uma proposta para modificação em tema tão controverso. 

 

E, para finalizar, o presente trabalho não busca encerrar ou esgotar o assunto, mas visa 

a apresentação de uma proposta que, se adotada, trará grandes benefícios à área pública na 

racionalização dos seus procedimentos licitatórios, na economia de recursos e na melhoria da 

qualidade nas aquisições de bens, obras e nos serviços contratados. 
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