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As ações da Administração Pública refletem diretamente sobre o nosso 
cotidiano, uma vez que a razão de sua própria existência é vinculada ao 
atendimento das necessidades da coletividade onde estamos inseridos.

Este caderno trará conceitos, processos e procedimentos que são utiliza-
dos pela Administração Pública quando esta adquire produtos ou contrata 
serviços, utilizando-se para tal da licitação pública, a qual está provisionada 
em lei e que neste contexto deve ser observada pelo Poder Público. De forma 
mais específica, nosso estudo do processo licitatório colocará em evidência 
as leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que tratam das especificidades das lici-
tações públicas.

Serão tratadas igualmente as formas contratuais utilizadas pela Adminis-
tração Pública com ênfase nas cláusulas que diferenciam a contratualização 
estabelecida pelo Poder Público com os particulares, onde uma das carac-
terísticas proeminentes são as cláusulas exorbitantes.

Da mesma forma, encontraremos descritas outras formas de estabele-
cimento de parcerias público-privadas e terceirizações autorizadas em lei, 
das quais a Administração Pública pode fazer uso com o intuito de prestar 
serviços públicos à coletividade. Obviamente, estes conteúdos não esgotam 
todas as possibilidades contidas nestes processos ou procedimentos, cabe a 
você, acadêmico(a), o aperfeiçoamento do seu saber.

Bons estudos e sucesso em sua caminhada!

Apresentação
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Unidade 1

 Seção 1: A Lei nº 8.666/93 e o conceito de licitações

Na Seção 1 vamos apresentar a finalidade das licitações 
e as principais conceituações determinadas pela Lei 
Federal nº 8.666/93, que veio regulamentar a Consti-
tuição Federal quanto ao seu art. 37, inciso XXI.

 Seção 2: Princípios da licitação

Nesta seção, você, acadêmico(a), terá um breve relato 
sobre os principais princípios exigidos nas licitações. 
Ressaltamos que o processo licitatório deve seguir 
princípios encontrados na Constituição Federal, na 
Lei de Licitações e, também, em outras legislações 
pertinentes à Administração Púbica. 

 Seção 3: Exceções ao dever de licitar

Vamos proporcionar a você, acadêmico(a), na Seção 3, 
o conhecimento de situações que estão fora da 
exigência e necessidade de processo licitatório; são 
as chamadas exceções ao dever de licitar. 

Objetivos de aprendizagem: Esta unidade tem como objetivo apre-
sentar aos acadêmicos e esclarecer a conceituação, os princípios, as 
exceções e o dever de licitar, bem como o procedimento licitatório. 

Carla Moser

Licitações Públicas e a 
Constituição de 1988
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 Seção 4: Desenvolvimento das licitações

Na Seção 4 abordaremos o desenvolvimento básico 
das licitações e apresentaremos os procedimentos 
internos e externos necessários para que o processo 
licitatório tenha legitimidade. 
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Introdução ao estudo

A Constituição Federal — CF — direciona os caminhos a serem percorridos 
pelos Entes Públicos em todas as esferas de governo, bem como em todos os 
três poderes independentes. Os princípios que regem a Administração Pública 
(Direta e Indireta) também baseiam o processo licitatório, que nada mais é do 
que um procedimento administrativo.

Você sabe como o poder público deve proceder na venda de seus bens? 
Como um prestador de serviços consegue contratar por meio da Administração 
Pública? Como se desenvolve e quais são as fases de uma licitação? Essas são 
algumas das questões que vamos abordar no transcorrer do nosso trabalho. 

Caro(a) acadêmico(a), nesta Unidade vamos abordar a legislação pertinente 
às licitações públicas, conhecer a Lei no 8.666/93, que regula a norma consti-
tucional, em que encontramos a exigência de prévio processo licitatório e suas 
exceções para as contratações da Administração Pública.

A Unidade 1 será apresentada com a estrutura de quatro seções, sendo que 
a Seção 1 trará o conceito de licitação, a Seção 2, os princípios da licitação, a 
Seção 3, as exceções do dever de licitar e, concluindo, a Seção 4, que mostra 
como se desenvolve o processo licitatório. Vamos iniciar a nossa caminhada. 
Bons estudos!

Seção 1 A Lei nº 8.666/93 e o conceito de 
licitações

Na Seção 1 vamos conhecer a finalidade da utilização do procedimento 
licitatório nas contratações de aquisição de bens e serviços, entre outros, para 
a Administração Pública. 

Conheceremos as principais conceituações utilizadas pela Lei de Licitações 
sobre: licitação, objeto da licitação, obras e serviços, serviços técnicos profis-
sionais especializados, compras e alienações.

1.1 A Constituição e a lei de licitações
Todos os Poderes do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário), por meio 

de seus órgãos de administração direta e indireta, deverão se utilizar do pro-
cedimento administrativo chamado de licitação para contratação de serviços, 
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bens, alienações, entre outros. Vejamos a fundamentação deste preceito na 
Constituição Federal, art. 37, inciso XXI:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão contrata-
dos 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 qualifi-
cação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988).

“Como se pode observar, a Constituição estabeleceu, como regra geral, que 
todos os contratos celebrados pela Administração Pública devem ser precedidos 
de processo de licitação” (ALKMIM, 2009, p. 616).

Quando houver interesse e a legislação permitir a exploração direta de ati-
vidade econômica pelo Estado, segundo o art. 173, da CF, há obrigatoriedade 
de procedimento licitatório.

A regra geral exige a licitação, mas existem casos que justificadamente 
podem dispensar ou apenas se utilizar de procedimentos mais céleres, orienta 
Moraes (2011, p. 380):

A Constituição Federal exige a licitação na contratação de 
obras, serviços, compras e alienações da administração 
pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito e dos Muni-
cípios, pois o princípio da licitação representa exigência 
superior da própria moralidade administrativa e, como 
tal, a sua dispensa deverá ocorrer excepcionalmente em 
casos expressamente especificados em lei, respeitando 
sempre o interesse público.

Verificamos que o texto constitucional carecia de regulamentação para 
contemplar todos os procedimentos e situações inerentes à licitação. Esta 
regulamentação foi trazida pela conhecida Lei de Licitações, a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações.
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A Lei nº 8.666/93 é o nosso objeto de estudos, então, faça a leitura complementar para com-
preender melhor o mecanismo das licitações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8666cons.htm>.

Para saber mais

1.2 Conceito e finalidade
Diferente das sociedades privadas e pessoas naturais, como eu e você, 

acadêmico(a), a Administração Pública, quando realiza contratos com parti-
culares para fornecimento de bens, serviços, locação de imóveis, entre outros, 
deve ater-se à necessidade de vincular-se ao interesse público. É o que explica 
Carvalho Filho (2013, p. 234): “A Administração Pública [...] exerce atividade 
multifária e complexa, e sempre com os olhos voltados para fim de interesse 
público”.

Pode-se dizer que a exigência de licitação para as con-
tratações por parte da Administração Pública está ligada 
ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 
segundo o qual a Administração e seus agentes não po-
dem dispor da coisa pública sem a estrita observância de 
procedimentos formais estabelecidos em lei (ALKMIM, 
2009, p. 616).

A licitação deve ser realizada antes da formalização do contrato administra-
tivo. Quando existe interesse público de contratar deve-se realizar um processo 
licitatório e depois a formalização do evento através de contrato. 

Ensinam Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 289), que na licitação co-
nheceremos quem realizará o objeto do contrato, porém a licitação é apenas 
a demonstração do interesse de realizar, não a obrigação de realizar:

Assim a licitação é o antecedente necessário do contrato 
administrativo; o contrato é o consequente lógico da 
licitação. Mas esta, observa-se, é apenas um procedi-
mento administrativo preparatório do futuro ajuste, de 
modo que não confere ao vencedor nenhum direito ao 
contrato, apenas uma expectativa de direito. Realmente, 
concluída a licitação, não fica a administração obrigada 
a celebrar o contrato, mas, se o fizer, há de ser com o 
proponente vencedor.
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Observamos que, quando da realização do objeto do contrato, necessa-
riamente a Administração deverá contratar o vencedor deste procedimento 
administrativo. Medauar (2005, p. 208) salienta: “Licitação, no ordenamento 
brasileiro, é o processo administrativo em que a sucessão de fases e atos leva 
à indicação de quem vai celebrar contrato com a Administração”. 

Vejamos o entendimento de Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 290) 
sobre a conceituação e a finalidade da licitação:

[...] Licitação é o procedimento administrativo mediante 
o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse, inclusive o da 
promoção do desenvolvimento econômico sustentável e 
fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços 
domésticos.

Devemos ressaltar que através de edital ou convite, a Administração convoca 
os interessados a participar de determinada disputa para escolher a melhor 
proposta que interessa ao poder público. 

Licitação é o procedimento administrativo formal em que 
a Administração Pública convoca, mediante condições 
estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas 
interessadas na apresentação de propostas para o ofere-
cimento de bens e serviços (TCU, 2005, p. 16).

Pela Lei no 8.666/93, no art. 3º, podemos conhecer a finalidade do proce-
dimento administrativo chamado licitação: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a pro-
moção do desenvolvimento nacional sustentável 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 convocató-
rio, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos 
(BRASIL, 1993).

Verificamos que a finalidade é bastante ampla e, de forma resumida, po-
demos dizer que seguindo os princípios da licitação (isonomia, legalidade, 
moralidade etc.) deve-se escolher a proposta mais vantajosa e que impulsionará  
o desenvolvimento sustentável do Estado.
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Você sabe como o Estado, via Administração Pública, consegue con-
tratar fornecedores que ofereçam a melhor proposta ou o melhor custo 
benefício?

Questões para reflexão

A Lei nº 8.666/93 determina, no art. 1º, parágrafo único, quais os sujeitos 
que devem utilizar-se, obrigatoriamente, do procedimento de licitação para 
suas contratações:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações 
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas públi-
cas, as sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1993).

Acadêmico(a), diferentemente da iniciativa privada, em que as empresas e 
as pessoas podem fazer suas compras e seus contratos com quem desejarem, 
no Estado a Administração tem de contratar, como regra, o vencedor de uma 
das modalidades de licitação. 

1.3 Objeto da licitação
Na licitação, a Administração Pública tem como finalidade contratar ter-

ceiros; o objeto da licitação é o que se vai contratar, seja a compra de um 
bem, a venda de um bem público, a construção de uma obra, entre outros. 
No processo licitatório o Órgão Público deverá adequar seu objeto a uma das 
modalidades de licitação, que são: convite, tomada de preço, concorrência, 
leilão, concurso e pregão.

A exemplificação de objeto da licitação, segundo Meirelles, Aleixo e Burle 
Filho (2013, p. 300) pode ser compreendida como: “[...] a obra, o serviço, a 
compra, a alienação, a concessão, a permissão e a locação que, afinal, será 
contratada com o particular”.
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Para que você compreenda melhor o objeto da licitação, trouxemos algumas 
definições que constam na Lei de Licitações, no seu art. 6º:

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I — Obra — toda construção, reforma, fabricação, re-
cuperação ou ampliação, realizada por execução direta 
ou indireta;
II — Serviço — toda atividade destinada a obter de-
terminada utilidade de interesse para a Administração, 
tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manuten-
ção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profissionais; 
III — Compra — toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente;
IV — Alienação — toda transferência de domínio de bens 
a terceiros (BRASIL, 1993).

A determinação do objeto da licitação, no ato convocatório, deve conter 
todas as especificações necessárias para identificá-lo sem gerar dúvidas para 
que no momento da realização ou entrega esteja de acordo com a necessidade 
da Administração Pública. Salienta Justen Filho (2010, p. 140-141):

Como regra, toda e qualquer licitação exige que a Ad-
ministração estabeleça, de modo preciso e satisfatório, 
as condições da disputa. Mais precisamente, a Admi-
nistração tem de licitar aquilo que contratará — o que 
significa dominar, com tranqüilidade, todas as condições 
pertinentes ao objeto licitado e estabelecer de modo 
preciso as cláusulas da futura contratação. Por isso, o 
procedimento interno inicia-se com a identificação da 
necessidade a ser atendida.

Determinar qual é o objeto de modo a evitar múltiplas interpretações não 
é uma tarefa fácil. O Órgão Público que solicita determinada contratação, de 
bens ou serviços, deve descrever adequadamente as características e condições 
do objeto para não surgirem problemas no momento da entrega.

1.4 Obras e serviços
Antes de licitar uma obra ou serviço, devem ser considerados aspectos re-

levantes para a especificação do objeto. Esses procedimentos dão legitimidade 
ao processo licitatório, evitando a impugnação ou anulação da licitação.
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Justen Filho (2010, p. 136) faz críticas quanto às terminologias utilizadas 
pela legislação brasileira no que tange às regras peculiares e genéricas:

Um dos principais problemas da Lei nº 8.666 consiste em 
adotar um tratamento uniforme para toda espécie de ser-
viços. A Seção III disciplina, de modo conjunto, as obras e 
os serviços, tomando por modelo as contratações na área 
de engenharia. Isso provoca algumas dificuldades, eis que 
a esmagadora maioria dos serviços contratados pela Admi-
nistração Pública não se configuram como de engenharia.

A Lei nº 8.666/93 na Seção III do Capítulo I, aborda os procedimentos que 
devem ser seguidos quando o objeto for obras e serviços. No seu art. 7º, a Lei 
de Licitações é taxativa quanto aos documentos necessários para compor o 
processo licitatório, como podemos observar: 

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 
e, em particular, à seguinte sequência:
I — projeto básico;
II — projeto executivo;
III — execução das obras e serviços.
§ 1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente 
precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade 
competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, 
à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desen-
volvido concomitantemente com a execução das obras e 
serviços, desde que também autorizado pela Administra-
ção (BRASIL, 1993).

O gestor público não pode simplesmente ordenar que se façam licitações 
de obras e serviços. No § 2º, incisos I ao IV do art. 7º, encontramos exigências 
de ordem técnica e orçamentária:

Art. 7o [...]
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando:
I — houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório;
II — existir orçamento detalhado em planilhas que ex-
pressem a composição de todos os seus custos unitários; 
III — houver previsão de recursos orçamentários que asse-
gurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras 
ou serviços a serem executadas no exercício financeiro 
em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
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IV — o produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata 
o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso 
(BRASIL, 1993).

Verificamos outras proibições importantes no § 3º, § 4º e § 5º do art. 7º da 
Lei de Licitações:

Art. 7o [...]
§ 3o É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção 
de recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão, nos 
termos da legislação específica.
§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, 
de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 
quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 
previsões reais do projeto básico ou executivo.
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua 
bens e serviços sem similaridade ou de marcas, caracterís-
ticas e especificações exclusivas, salvo nos casos em que 
for tecnicamente justificável, ou ainda quando o forneci-
mento de tais materiais e serviços for feito sob o regime 
de administração contratada, previsto e discriminado no 
ato convocatório (BRASIL, 1993).

Quando se trata do objeto da licitação de obras e serviços a legislação se 
preocupa com as questões de segurança, interesse público, economia, dura-
bilidade e impacto ambiental. Vejamos essas exigências da Lei de Licitações 
no seu art. 12 e incisos I ao VII:

Art. 12 Nos projetos básicos e projetos executivos de 
obras e serviços serão considerados principalmente os 
seguintes requisitos: 
I — segurança;
II — funcionalidade e adequação ao interesse público;
III — economia na execução, conservação e operação;
IV — possibilidade de emprego de mão-de-obra, mate-
riais, tecnologia e matérias-primas existentes no local 
para execução, conservação e operação;
V — facilidade na execução, conservação e operação, 
sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;
VI — adoção das normas técnicas, de saúde e de segu-
rança do trabalho adequadas;
VII — impacto ambiental (BRASIL, 1993).
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Destaca Justen Filho (2010, p. 136) que devemos utilizar a analogia na 
contratação de outros serviços os quais não estejam especificados na Seção III 
do Capítulo I da Lei de Licitações:

É imperioso destacar que as regras previstas na Seção 
III refletem princípios gerais aplicáveis genericamente a 
outras espécies de contratações, que não apenas às obras 
e serviços de engenharia. De todo o modo, cabe adaptar 
as regras consagradas nessa Seção de modo compatível 
com a natureza da contratação de que se tratar.

Você acabou de conhecer o entendimento legal para a contratação do objeto 
de licitação para obras e serviços. Conheceu regras e a documentação exigida 
na elaboração do edital das licitações.

1.4.1 Dos serviços técnicos profissionais especializados

A Lei nº 8.666/93 não esclareceu o conceito de serviços técnicos profis-
sionais e especializados; Justen Filho (2010, p. 174) ressalta como deve ser 
compreendido e exemplifica:

O conceito legal é composto pela soma de todas essas ca-
racterísticas. Mas, além de técnico, é profissional. E, além 
de profissional, é especializado. Não basta uma habilitação 
genérica para o desempenho de serviços dotados dessa 
complexidade. Por exemplo, a inscrição no órgão de classe 
habilita ao desempenho da profissão regulamentada. Porém, 
a atividade do inscrito no órgão de classe, por si só, não se 
caracteriza como serviço técnico profissional especializado. 

A definição dos serviços técnicos profissionais especializados está expressa 
e relacionada no art. 13, incisos I ao VII, da Lei nº 8.666/93: 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços téc-
nicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I — estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos 
ou executivos;
II — pareceres, perícias e avaliações em geral;
III — assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias; 
IV — fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras 
ou serviços;
V — patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;
VI — treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII — restauração de obras de arte e bens de valor histórico 
(BRASIL, 1993).
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Afirma Justen Filho (2010) que os itens elencados neste artigo são apenas 
exemplificativos; outros serviços desde que técnicos profissionais e especia-
lizados podem ser licitados como, por exemplo, o procedimento cirúrgico 
envolvendo técnica inovadora.

Nos serviços que envolvam direitos a tecnologias ou obras imateriais, se-
gundo determina o § 1º do art. 13 da Lei de Licitações, estes serviços devem 
ser contratados preferencialmente pela modalidade de concurso. Na mesma Lei 
no art. 111, parágrafo único, esclarece que a Administração Pública deve ter 
a cessão dos direitos patrimoniais e direito das tecnologias ou obras imateriais 
relativas ao objeto da licitação, como veremos:

Art. 111.   A Administração só poderá contratar, pagar, 
premiar ou receber projeto ou serviço técnico especia-
lizado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a 
ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo 
com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste 
para sua elaboração.
Parágrafo único.  Quando o projeto referir-se a obra ima-
terial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os 
dados, documentos e elementos de informação pertinentes 
à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em 
suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra 
(BRASIL, 1993).

Lembramos que antes da contratação de serviços que devem ser realizados 
por profissionais habilitados e que exijam técnica especializada há necessidade 
de verificar se existem outros fornecedores ou se é possível optar pela inexigi-
bilidade de licitação.

1.5 Compras
As compras dos diversos Órgãos Públicos devem ser realizadas seguindo 

as normatizações, para o seu objeto, da Lei nº 8.666/93, em seu art. 14, 
como podemos apreciar: “[...] Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para 
seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa”.

O objeto das compras deve observar o descrito no art. 15, incisos I ao V da 
Lei nº 8.666/93, quanto à padronização, ao sistema de compra, à economici-
dade e aos preços: 
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Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:    
I — atender ao princípio da padronização, que imponha 
compatibilidade de especificações técnicas e de desem-
penho, observadas, quando for o caso, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 
II — ser processadas através de sistema de registro de 
preços; 
III — submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes às do setor privado;
IV — ser subdivididas em tantas parcelas quantas ne-
cessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, 
visando economicidade;
V — balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos 
órgãos e da Administração Pública (BRASIL, 1993).

Se analisarmos o requisito da padronização, identificamos claramente que 
a legislação tem o intuito de economia, tanto com custos de estoques dos ma-
teriais para reposição quanto para treinamento ou contratação de manutenção. 

Quanto aos requisitos para as compras e a previsão orçamentária, Justen 
Filho (2010) alerta que há necessidade de planejamento para as quantidades 
necessárias de materiais e para adequar a previsão orçamentária que disponi-
biliza recursos ao pagamento.

1.6 Alienações
As alienações de bens públicos devem ser submetidas por procedimento 

licitatório, e seus objetos podem ser bens móveis e bens imóveis. Você pode 
conferir no Quadro 1.1 a seguir as normas para alienação e os casos de dispensa:

Quadro 1.1 Normas para alienações de bens avaliados e dispensa

1 Imóveis deverão ter autorização legislativa para Administração Direta e Indireta, deverão ter 
avaliação prévia e a modalidade de licitação deve ser concorrência. 

1.1 Casos que dispensam a modalidade de concorrência:
a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; 
c) permuta por outro imóvel em casos específicos; 
d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo; 
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou per-
missão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados 
no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desen-
volvidos por órgãos ou entidades da administração pública; 
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g) procedimentos de legitimação de posse deverão ser mediados pela iniciativa e deliberação 
dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição; 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização 
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; 
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da 
União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais 
ou 1.500 ha (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os 
requisitos legais.

2 Móveis, deverão ser avaliados e dependerão de licitação.

2.1 Casos que dispensam a licitação:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua opor-
tunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública; 
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração 
Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pú-
blica, sem utilização previsível por quem deles dispõe. 

Fonte: Adaptado de Brasil (1993).

O termo utilizado pela legislação, a exemplo das hipóteses vistas no quadro 
anterior, tem ampla definição, como explica Justen Filho (2010, p. 225): “[...] 
“alienação” é utilizada numa acepção ampla. Compreende tanto a alienação 
no sentido próprio e técnico como também [...] o uso e a fruição parcial ou 
temporária de bens e direitos de titularidade da Administração Pública”.

Quando o objeto da alienação for bem imóvel derivado de sentença judicial 
ou de troca para quitar tributos devem, ainda, ser respeitados os critérios do 
art. 19, incisos I ao III, da Lei nº 8.666/93: 

Art. 19.  Os bens imóveis da Administração Pública, cuja 
aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de 
dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da 
autoridade competente, observadas as seguintes regras:
I — avaliação dos bens alienáveis;
II — comprovação da necessidade ou utilidade da 
alienação;
III — adoção do procedimento licitatório, sob a modali-
dade de concorrência ou leilão (BRASIL, 1993).

Você acabou de conhecer os aspectos para identificar o objeto das aliena-
ções, e aproveitamos para antecipar, no Quadro 1.1, algumas situações que 
são exceções ao dever de licitar, tema da Seção 3.
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Você sabe a diferença entre concessão de serviços públicos e permissão 
de serviços públicos? Qual delas exige processo licitatório?

Questões para reflexão

1. O procedimento licitatório é necessário para realizar contratações 
com Órgãos Públicos. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso 
XXI, determina o dever de licitar. Quanto à lei que regulamentou o 
processo licitatório, assinale a alternativa CORRETA:

( )  A Lei nº 8.666/93 é responsável pela regulamentação do dever 
de licitar.

( )  A Lei nº 4.320/64 é responsável pela regulamentação do dever 
de licitar.

( )  A Lei Complementar nº 101/2000 é responsável pela regulamen-
tação do dever de licitar.

( )  A Lei Orçamentária é responsável pela regulamentação do dever 
de licitar.

2. A determinação do objeto da licitação é uma etapa muito importante 
dentro dos procedimentos licitatórios. Os serviços profissionais espe-
cializados podem ser objeto da licitação. Quanto à identificação de 
serviços profissionais especializados, assinale a alternativa CORRETA:

( )  Serviços de instalação de câmera em muro realizados por em-
presa prestadora de serviços.

( )  Serviços de pintura para muro realizados por pintor.

( )  Serviços de construção de muro realizados por pedreiros.

( )  Serviços de perícia, em construção de muro, realizados por 
engenheiros habilitados.

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Princípios da licitação

Na Seção 2, apresentamos um breve relato sobre os principais princípios 
exigidos nas licitações. Todo processo licitatório deve seguir determinados 
princípios que norteiam a Administração Pública e o processo de seus contratos 
administrativos. 

Na Lei no 8.666/93 (Lei de Licitações), encontramos os princípios especí-
ficos das licitações. Porém, ressalvamos que dentre os autores, estudiosos ou 
doutrinadores não há consenso quanto ao número específico de princípios. 
Uns consideram apenas os que estão na Lei de Licitações, enquanto outros 
incluem os expressos na Constituição Federal e outras legislações pertinentes 
ao Direito Administrativo.

2.1 Legalidade
Toda a atividade administrativa nos órgãos públicos deve seguir o princípio, 

constitucional, da legalidade. A licitação, que é um procedimento administrativo 
e realizado por funcionários públicos, também deve ater-se a este princípio. 
“Nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os licitantes e a Ad-
ministração Pública às regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor” 
(TCU, 2005, p. 16).

A legalidade, o respeito e a obediência às normas positivadas (leis), são 
fundamentais para a segurança jurídica e a credibilidade do resultado das lici-
tações. Medauar (2005, p. 141) orienta sobre o princípio da legalidade:

Uma das decorrências da caracterização de um Estado 
como Estado de Direito encontra-se no princípio da 
legalidade que informa as atividades da Administração 
Pública. [...] Daí um sentido de garantia, certeza jurídica 
e limitação do poder contido nessa concepção do prin-
cípio da legalidade administrativa.

A não observância da legalidade, assim como de outros princípios, nos 
processos licitatórios é justificativa suficiente para buscar no Poder Judiciário 
a anulação de todo o processo ou de parte dele. Di Pietro (2011, p. 368) sin-
tetiza: “Tratando-se de direito público subjetivo, o licitante que se sinta lesado 
pela inobservância da norma pode impugnar judicialmente o procedimento”.
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2.2 Impessoalidade
Todo procedimento licitatório envolve a participação de pessoas, tanto na 

fase interna como na fase externa. As decisões que são tomadas durante o pro-
cesso devem considerar os critérios exigidos na licitação e jamais associá-las 
ao sujeito que compete no certame licitatório.

O princípio da impessoalidade [...] aparece na licitação 
intimamente ligado aos princípios da isonomia e do jul-
gamento objetivo: todos os licitantes devem ser tratados 
igualmente, em termos de direitos e obrigações, devendo 
a Administração, em suas decisões, pautar-se por crité-
rios 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 (DI PIETRO, 2011, p. 365).

O princípio da impessoalidade está ligado ao respeito que deve ser dado ao 
conteúdo do instrumento convocatório. “Esse princípio obriga a Administração 
a observar nas suas decisões critérios objetivos previamente estabelecidos, afas-
tando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos 
da licitação” (TCU, 2005, p. 17). 

2.3 Igualdade entre os licitantes
O princípio da igualdade entre os licitantes tem início quando da elaboração 

do edital ou convite, e a Administração deve estabelecer critérios justos e ne-
cessários para o futuro contrato. Este princípio contém implicitamente, segundo 
Di Pietro (2011), dois outros princípios que são: o princípio da isonomia e o 
da competitividade. 

Medauar (2005, p. 211) apresenta seu entendimento sobre o princípio da 
igualdade entre os licitantes:

[...] isonomia de tratamento para todos os licitantes ou 
para aqueles que pretendem participar da licitação, ve-
dada qualquer discriminação. 
[...] tais dispositivos vedam aos agentes públicos incluir 
ou tolerar, nos Editais e cartas-convite, condições que 
restrinjam o caráter competitivo e estabeleçam distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos 
licitantes [...].
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Nos ensinamentos de Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 296-297), 
verificamos cuidados mínimos que devem ser seguidos e como não prejudicar 
a igualdade entre as partes:

Todavia, não configura atentado ao princípio da igualdade 
entre os licitantes o estabelecimento de requisitos míni-
mos de participação no edital ou convite, porque a admi-
nistração pode e deve fixá-los sempre que necessários à 
garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição 
da obra ou serviço, à regularidade do fornecimento ou ao 
atendimento de qualquer outro interesse público. 

O objetivo da licitação é que se habilite o maior número de interessados 
possíveis para que as propostas sejam mais econômicas para a administração. 
Quando o gestor público acrescenta ao instrumento convocatório mecanismos 
que prejudicam, injustificadamente, a participação de interessados ao certame 
desrespeita o princípio da igualdade. Não atender a este princípio prejudica 
além dos interessados a própria Administração Pública. Salientam Meirelles, 
Aleixo e Burle Filho (2013, p. 296) que:

O desatendimento a esse princípio constitui a forma mais 
insidiosa de desvio de poder, com que a Administração 
quebra a isonomia entre os licitantes, razão pelo qual o 
Judiciário tem anulado editais e julgamentos em que se 
descobre a perseguição ou o favoritismo administrativo, 
sem nenhum objetivo ou vantagem de interesse público. 

Existem casos, segundo Di Pietro (2011), em que o Estado necessita fomentar 
a economia, e para estas situações apresenta exceções ao princípio da igual-
dade, principalmente em critérios de desempate. O tratamento dispensado, nas 
licitações, às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas são 
exemplos da interferência do Estado na legislação.

Acadêmico(a), 

Consulte a Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que cria o Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento, para entender melhor as situações que desenvolvem a economia 
brasileira. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm>.

Para saber mais
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2.4 Probidade administrativa
Quem trabalha em órgãos públicos e quem contratar por meio do Estado 

não pode querer que seus interesses prevaleçam aos da Administração Pública. 
“A conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem de ser, além de lícita, 
compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa admi-
nistração” (TCU, 2005, p. 16). 

Segundo Di Pietro (2011), o princípio constitucional da probidade ou 
moralidade, por causa da subjetividade da interpretação do seu conceito, foi 
referenciado pela Lei no 8.666/93 como comportamento inverso, o da impro-
bidade, que está descrito em lei. 

A probidade administrativa é um princípio constitucional que deve ser 
seguido por todos os servidores públicos. Orientam Meirelles, Aleixo e Burle 
Filho (2013, p. 299) que:

[...] probidade administrativa é dever de todo administrador 
público, mas a lei a incluiu dentre os princípios específicos 
da licitação (art. 3º), naturalmente como uma advertência 
às autoridades que a promovem ou a julgam. A probidade 
na Administração é mandamento constitucional (art. 37, § 
4º), que pode conduzir à “suspensão dos direitos políticos, 
à perda da função pública, à indisponibilidade dos bens e 
ao ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

É importante ressaltar que, se comprovado o prejuízo para os cofres públi-
cos por motivo de falta de probidade, há possibilidades jurídicas de reparar as 
perdas, bem como a aplicação de outras penas aos envolvidos.

2.5 Vinculação ao edital ou convite
A vinculação ao edital ou convite é o mesmo que dizer vinculação ao ins-

trumento convocatório; Medauar (2005, p. 212) apresenta o seguinte conceito:

[...] o Edital e a carta-convite são os instrumentos convoca-
tórios da licitação e contêm as regras a serem seguidas no 
processo licitatório e muitas que nortearão o futuro contrato. 
O instrumento convocatório é a lei da licitação que anuncia, 
daí a exigência de sua observância durante todo o processo.

Está evidenciado que o edital ou convite são instrumentos que representam 
a lei interna do procedimento licitatório. Ensina Di Pietro (2011) que o disposto 
no instrumento convocatório (edital ou carta convite) representa as condições, 
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às exigências básicas para compor as cláusulas do contrato que será realizado, 
após a licitação, para a realização do objeto. 

A Lei nº 8.666/93 reforça muitas vezes a necessidade de adequada elabo-
ração do edital, bem como a apresentação de informações claras e precisas 
para evitar diferentes interpretações deste documento, que será a lei interna da 
licitação. Reforçam Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 298) a importância 
deste princípio, e esclarecem:

[...] a vinculação ao edital é o princípio básico de toda 
a licitação. Nem se compreenderia que a Administração 
fixasse no edital a forma e o modo de participação dos 
licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização 
do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse 
documentação e propostas em descordo com o solicitado. 
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula 
seus termos tanto os licitantes como a Administração que 
o expediu (art. 41).

Ao respeitar as condições expressas neste instrumento, podemos entender 
que serão atendidos, também, em primeira vista, os princípios da legalidade 
e o da impessoalidade.

2.6 Julgamento objetivo
O julgamento objetivo é o oposto do julgamento subjetivo; o primeiro con-

sidera critérios elencados no edital, enquanto o segundo leva em consideração 
entendimento particular de quem julga. Orienta Medauar (2005, p. 212) sobre 
este princípio que: “[...] o julgamento, na licitação, é a indicação, pela Co-
missão de Licitação, da proposta vencedora. Julgamento objetivo significa que 
deve nortear-se pelo critério previamente fixado do instrumento convocatório, 
observadas todas as normas a respeito.”

Para Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 299), o julgamento objetivo 
significa:

[...] julgamento objetivo é o que se baseia no critério in-
dicado no edital e nos termos específicos das propostas. É 
princípio de toda a licitação que seu julgamento se apoie em 
fatores concretos pedidos pela Administração, em confronto 
com o ofertado pelos proponentes dentro do permitido no 
edital ou convite. Visa a afastar o discricionarismo na esco-
lha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao 
critério prefixado pela Administração, com o que se reduz 
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e se delimita a margem de valoração subjetiva, sempre 
presente em qualquer julgamento (arts. 44 e 45).

O julgamento objetivo vincula-se ao determinado no instrumento convoca-
tório, e normalmente esses critérios são adequados às diferentes modalidades 
de licitação. A autora Di Pietro (2011, p. 367) orienta como funciona o julga-
mento objetivo:

Para fins de julgamento objetivo, o mesmo dispositivo es-
tabelece os tipos de licitação: de menor preço, de melhor 
técnica, de técnica e preço e o de maior lance ou oferta 
[...]. Esses critérios não são aplicados para o concurso 
[...] e para o pregão [...].

Verificamos que o julgador, no caso da licitação, a comissão julgadora, deve 
respeitar o princípio norteador da licitação, que é o julgamento objetivo. Isso 
quer dizer que na escolha devem ser considerados apenas os critérios exigidos 
no edital e não as valorações pessoais dos julgadores.

Acadêmico(a), quais podem ser as consequências para o gestor público 
que contratar uma obra e serviços de engenharia com valor superior a 
R$ 1.000.000,00, sem licitação?

Questões para reflexão

2.7 Dever de licitar
O princípio do dever de licitar nos é apresentado pela Constituição Federal, 

no art. 37, inciso XXI, e concretizado com a Lei nº 8.666/93.

Di Pietro (2011, p. 369) orienta que:

Estão obrigados à licitação todos os órgãos da Administra-
ção Pública direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios (art. 1º, parágrafo único).

Destacamos que o dever de licitar é a regra, porém, como veremos 
adiante, existem as exceções para casos específicos, que são a dispensa e a 
inexigibilidade.
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2.8 Procedimento formal
O procedimento formal é um princípio que, segundo alguns autores, está 

vinculado ao princípio da legalidade. Já para outros estudiosos, merece destaque 
separadamente, conforme está previsto na Lei no 8.666/93, art. 4º, parágrafo único:

Art. 4o Todos quantos participem de licitação promovida 
pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm 
direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 
procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer 
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que 
não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 
dos trabalhos.
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto 
nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

O princípio do procedimento formal, segundo o que ensinam Meirelles, 
Aleixo e Burle Filho (2013, p. 294) “[...] é o que impõe a vinculação da licitação 
às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases [...]”.

Semelhante ao princípio da legalidade, o procedimento formal impõe ao 
Administrador que observe e siga os procedimentos adequados para a futura 
contratação. Carvalho Filho (2013, p. 244), que considera este princípio parte 
do princípio da legalidade, exemplifica a aplicação do devido processo formal:

É a aplicação do devido processo legal, segundo o qual se 
exige que a Administração escolha a modalidade certa; que 
seja bem clara quanto aos critérios seletivos; que só deixe 
de realizar a licitação nos casos permitidos na lei; que ve-
rifique, com cuidado, os requisitos de habilitação dos can-
didatos, e, enfim, que se disponha a alcançar os objetivos 
colimados, seguindo os passos dos mandamentos legais.

É importante destacar a diferença entre procedimento formal e o mero forma-
lismo. Este pode conter exigências que não tenham relevância para o processo 
de contratação, já o procedimento formal contempla questões relevantes para o 
resultado da licitação. Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 295) destacam 
as semelhanças entre o processo judicial com o processo formal: 

Procedimento formal, entretanto, não se confunde com 
“formalismo”, que se caracteriza por exigências inúteis e 
desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o procedi-
mento diante de meras omissões ou irregularidades formais 
na documentação ou nas propostas desde que, por sua irre-
levância, não causem prejuízo à Administração ou aos lici-
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tantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se 
decreta a nulidade onde não houver dano para qualquer das 
partes — pas de nullité sans grief, como dizem os franceses.

Respeitar os procedimentos, fases ou momentos, bem como a cronologia 
do processo formal das licitações, é fundamental para garantir a legalidade, o 
acesso para controle e a imparcialidade do resultado da licitação.

2.9 Publicidade dos atos
A publicidade dos atos é primordial para o acesso dos interessados à lici-

tação e para que haja transparência nos processos, o que facilita o acesso e o 
controle dos atos. Orienta Di Pietro (2011, p. 366) sobre a amplitude da divul-
gação que: “[...] ela é mais ampla possível na concorrência, em que o interesse 
maior da Administração é o de atrair maior número de licitantes, e se reduz ao 
mínimo no convite, em que o valor do contrato dispensa maior divulgação”. 

O princípio da publicidade quer levar ao conhecimento do maior número 
de fornecedores ou interessados a realização do processo de licitação e a ex-
posição das regras de participação. “E a razão é simples: quanto maior for a 
quantidade de pessoas que tiverem conhecimento da licitação, mais eficiente 
poderá ser a forma de seleção e, por conseguinte, mais vantajosa poderá ser a 
proposta vencedora” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 245).

Elaboramos um quadro a partir do art. 21 da Lei nº 8.666/93 para escla-
recer a importância do princípio da publicidade e dos prazos que devem ser 
respeitados no processo licitatório, como segue (Quadro 1.2):

Quadro 1.2 Publicidade e prazos dos editais

1 Os avisos contendo os resumos dos editais deverão ser publicados indicando o local em que 
os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a 
licitação com antecedência:

I — no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou total-
mente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; 
II — no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de 
licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do 
Distrito Federal; 
III — em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de cir-
culação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, 
alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, 
utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. 

continua
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2 O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento serão conta-
dos a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da 
efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que 
ocorrer mais tarde. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido exceto quando, inquestio-
navelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas:

I — quarenta e cinco dias para: a) concurso e b) concorrência, quando o contrato a ser cele-
brado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor 
técnica” ou “técnica e preço”; 
II — trinta dias para: a) concorrência, exceto o regime de empreitada integral ou quando a 
licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço” e b) tomada de preços, quando a 
licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”; 
III — quinze dias para: a) tomada de preços, exceto quando a licitação for do tipo “melhor 
técnica” ou “técnica e preço” e b) leilão; 
IV — cinco dias úteis para convite. 

Fonte: Adaptado de Brasil (1993).

Além de permitir o acesso dos interessados aos negócios públicos, a publi-
cidade permite a transparência e o controle dos processos de licitação. Esse é 
o entendimento de Medauar (2005, p. 212):

[...] traduz-se em transparência, em direito de acesso aos 
elementos do processo licitatório, divulgação dos Editais, 
divulgação das decisões; por exemplo, traduz esse princí-
pio, o § 3.º do art. 3.º, segundo o qual a licitação não será 
sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de 
seu procedimento, salvo o conteúdo das propostas até a 
respectiva abertura; o § 6.º do art. 16 e o § 1º do art. 43 
também traduzem tal princípio.

Fica evidente o princípio da publicidade vinculado ao controle quando ao 
tratar de compras no art. 16, caput, da Lei nº 8.666/93, estabelece prazos e 
locais de publicação. Confira a seguir:

Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão 
de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, a relação de todas as compras feitas pela 
Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar 
a identificação do bem comprado, seu preço unitário, 
a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor 
total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as 
compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação 
(BRASIL, 1993).

continuação
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Enfim, o princípio da publicidade dos atos deve estar presente em todas as 
fases que sejam possíveis, para ampliar a concorrência e permitir o controle 
dos atos públicos, tanto dos participantes da licitação quanto da população.

2.10 Adjudicação compulsória ao vencedor
A realização de um procedimento licitatório gera diversos custos para a 

Administração Pública. Entendemos que ao realizar uma licitação há vontade 
de firmar a contratação do objeto licitado. Nem sempre firma-se o contrato 
imediatamente, porém, quando for concretizado deverá necessariamente ser 
com o vencedor da licitação homologada. A adjudicação compulsória segundo 
Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 299), significa:

[...] o princípio da adjudicação compulsória ao vencedor 
impede que a Administração, concluído o procedimento 
licitatório, atribua seu objeto a outrem que não o legítimo 
vencedor (arts. 50 e 64).
A adjudicação ao vencedor é obrigatória, salvo se este 
desistir expressamente do contrato ou não o firmar no 
prazo prefixado, a menos que comprove justo motivo. A 
compulsoriedade veda também que se abra nova licitação 
enquanto válida a adjudicação anterior.

Podemos observar que o princípio da adjudicação compulsória não reflete 
a expressão correta, conforme esclarece Di Pietro (2011, p. 368):

Em verdade, a expressão adjudicação compulsória é equí-
voca, porque pode dar a idéia de que, uma vez concluído o 
julgamento, a Administração está obrigada a adjudicar; isto 
não ocorre porque a revogação motivada pode ocorrer em 
qualquer fase da licitação. Tem-se que entender o princípio 
no sentido de que, se a Administração levar o procedimento 
a seu termo, a adjudicação só pode ser feita ao vencedor; 
não há um direito subjetivo à adjudicação quando a Admi-
nistração opta pela revogação do procedimento [...].

A obrigatoriedade da contratação do vencedor da licitação pelas condições 
apresentadas no edital parece ser o mais justo, já que a Administração Pública e 
do vencedor do certame tiveram gastos com o procedimento licitatório realizado.
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Acadêmico(a), verifique o significado da palavra adjudicação:

1. Ato ou efeito de adjudicar, que é atribuir algo a alguém. 2. Modo de aquisição de um direito, 
mediante atribuição pelo juiz (CC1.501). 3. Atribuição do objeto da licitação ao seu vencedor 
(LL 43-VI).

Fonte: Cunha (2007, p. 13)

Para saber mais

1. Os procedimentos para realizar uma licitação devem respeitar princí-
pios inseridos na Lei nº 8.666/93. Quanto à obrigatoriedade de con-
tratar o vencedor da licitação para a realização do contrato, assinale 
a alternativa CORRETA:

( )  Chama-se princípio do dever de licitar.

( )  Chama-se princípio da adjudicação compulsória ao vencedor.

( )  Chama-se princípio da publicidade dos atos.

( )  Chama-se princípio do julgamento objetivo.

2. A Administração Pública no desenvolvimento da licitação deve agir 
dentro dos princípios licitatórios. Com referência ao desrespeito 
proposital aos princípios que devem ser seguidos no procedimento 
licitatório, assinale a alternativa CORRETA:

( )  Mesmo não comprovado o desrespeito aos princípios, pode ser 
motivo de impugnação ou anulação da licitação.

( )  Indiferente se comprovado ou não o desrespeito aos princípios, 
pode ser motivo de impugnação ou anulação da licitação.

( )  O desrespeito aos princípios da licitação, nunca serão motivo 
de impugnação ou anulação da licitação.

( )  Se comprovado o desrespeito aos princípios, pode ser motivo 
de impugnação ou anulação da licitação.

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Exceções ao dever de licitar

Na Seção 3, vamos apresentar as exceções ao dever de licitar, já que a 
regra constitucional para aquisição de produtos e serviços e até a venda ou 
concessão de serviços públicos é a utilização do processo licitatório em suas 
diversas modalidades. 

Você irá conhecer e distinguir as possibilidades, permitidas pela legislação, 
para deixar de realizar o processo licitatório através da dispensa ou da inexi-
gibilidade de licitação.

3.1 Dispensa de licitação
A Lei nº 8.666/93 apresenta situações em que a Administração Pública pode 

ou deve deixar de realizar licitação; nestes casos, a licitação é dispensada ou 
dispensável, consoante aos ensinamentos de Meirelles, Aleixo e Burle Filho 
(2013).

O fato de ser dispensada a licitação não significa que serão ignorados os 
critérios de competição e melhores condições de contratação. O gestor deve 
considerar a pesquisa de orçamentos antes da decisão. 

Orienta Di Pietro (2011, p. 371) que: “[...] na dispensa, há possibilidade 
de competição que justifique a licitação; de modo que a lei faculta a dispensa, 
que fica inserida na competência discricionária da Administração”.

A Lei de Licitações, em determinados casos, permite a contratação com 
procedimentos internos e diretos pela Administração. Em relação a esta auto-
rização legal, Medauar (2005, p. 230) salienta: “[...] arrola os casos em que 
não se realiza processo licitatório antes da contratação, havendo, conforme o 
caso, um procedimento interno. Por isso tais hipóteses são denominadas de 
contratação direta”.

A dispensa de licitação é uma das exceções à obrigatoriedade de licitar. 
A legislação vigente, no seu art. 24, relaciona situações que fogem da regra, 
conforme ressalta Carvalho Filho (2013, p. 250):

A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância 
de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, 
mas que, pela particularidade do caso, decidiu o le-
gislador não torná-lo obrigatório. [...] Há, porém, dois 
aspectos preliminares que merecem ser considerados.  
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O primeiro diz respeito à excepcionalidade [...]. O outro 
diz respeito à taxatividade das hipóteses.

Medauar (2005, p. 230) esclarece que nas contratações diretas a legislação 
determina penalidades nos casos de conluio contra a Administração: “Em todos 
os casos em que não se realiza licitação, se for comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o contratado 
e o agente público, sem prejuízo de outras sanções [...]”.

Acadêmico(a), além das hipóteses vistas no Quadro 1.3, o art. 24 da Lei 
nº 8.666/93 elenca 33 hipóteses em que o procedimento licitatório fica dis-
pensado. Elaboramos o quadro a seguir com o objetivo de você encontrar com 
maior facilidade na Lei de Licitações as situações em que o gestor poderá, 
através de procedimento interno, realizar aquisição direta.

Quadro 1.3 Dispensa de licitação segundo a Lei nº 8.666/93

Situações dispensadas Fundamentação legal

1 Critério de valor, até 10% do valor de con-
vite para obras e serviços de engenharia (R$ 
15.000,00) e para compras e outros serviços 
(8.000,00). 

Art. 24, incisos I e II

2 Situações excepcionais como: guerra, 
ameaça a segurança nacional, emergência e 
calamidade pública.

Art. 24, incisos III, IV, IX e XXVIII

3 Gêneros perecíveis (alimentos) e obras de 
arte ou objetos históricos (certificados).

Art. 24, incisos XII e XV

4 Desinteresse na contratação, a chamada li-
citação deserta, quando sua repetição causará 
prejuízo aos cofres públicos.

Art. 24, inciso V

5 Entidades sem fins lucrativos para determina-
dos serviços, como contrato de gestão e desde 
que os preços sejam compatíveis.

Art. 24, incisos XIII, XX e XXIV

6 Disparidade de propostas, quando as pro-
postas estão incompatíveis com o mercado, 
entre outras hipóteses.

Art. 24, inciso VII

7 Intervenção no domínio econômico, quando 
a União tem necessidade de ajustar o mer-
cado.

Art. 24, inciso VI

8 Complementação do objeto, quando for 
imprescindível complementar obra, serviço ou 
fornecimento anterior.

Art. 24, inciso XI

9 Pessoas administrativas, contratação de 
pessoa jurídica de direito público interno e 
sociedades de economia mista.

Art. 24, incisos VIII, XVI e XXIII

continua
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10 Locação e compra de imóvel para uso de 
suas atividades precípuas.

Art. 24, inciso X

11 Negócios internacionais, acordos interna-
cionais aprovados pelo Congresso Nacional

Art. 24, inciso XIV

13 Pesquisa científica e tecnológica creden-
ciada a institutos governamentais oficiais.

Art. 24, inciso XXI

14 Energia elétrica. Art. 24, inciso XXII

15 Transferência de tecnológica, quando firma-
-se compromisso de repasse da tecnologia para 
aumentar nossa estrutura tecnológica.

Art. 24, incisos XXV, XXXI e XXXII

16 Consórcios públicos e convênios de coo-
peração.

Art. 24, inciso XXVI

17 Navios, embarcações, aeronaves e tropas. Art. 24, inciso XVIII

18 Peças no período de garantia, para não 
perder a garantia do produto.

Art. 24, inciso XVII

19 Materiais de uso militar. Art. 24, incisos XIX e XXIX

20 Catadores de materiais recicláveis. Art. 24, inciso XXVII

21 Agricultura familiar, reforma agrária, exten-
são e assistência técnica rural.

Art. 24, inciso XXX e XXXIII

Fonte: Adaptado de Carvalho Filho (2013)

Ressaltamos que a dispensa de licitação é uma autorização da Lei de Li-
citações, mas não é uma obrigatoriedade. Como já afirmamos cabe ao gestor 
analisar o custo benefício e a viabilidade de licitar o não.

Como a Administração Pública, através de dispensa de licitação, con-
segue melhores preços em suas contratações?

Questões para reflexão

3.2 Inexigibilidade de licitação
Os Órgãos Públicos podem, também, contratar diretamente sem a competi-

ção da licitação quando a Lei nº 8.666/93 determina a inexigibilidade. Salienta 
Medauar (2005, p. 233) que “A inexigibilidade diz respeito às hipóteses em que 
é inviável a competição”. 

Diferente da dispensa, a inexigibilidade impede a possibilidade de com-
petição com outros interessados. Di Pietro (2011, p. 373) explica: “Nos casos 

continuação
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de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe um 
objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da Administração; a licitação 
é, portanto, inviável”.

Encontramos três hipóteses de inexigibilidade na Lei de Licitações, no 
art. 25, incisos I ao II, conforme podemos observar:

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabi-
lidade de competição, em especial:
I — para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de ex-
clusividade ser feita através de atestado fornecido pelo 
órgão de registro do comércio do local em que se reali-
zaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes;
II — para a contratação de serviços técnicos enume-
rados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação;
III — para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública.

Carvalho Filho (2013) resume as três hipóteses, em: a) Fornecedor exclusivo 
(art. 25, inciso I); b) Atividades artísticas (art. 25, inciso III); e c) Serviços técnicos 
especializados (art. 25, inciso II). 

Buscamos nos conhecimentos de Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, 
p. 310) o exemplo relacionado à inexigibilidade da licitação: “[...] pois não 
se pode pretender melhor proposta quando apenas um é o proprietário do 
bem desejado pelo Poder Público ou reconhecidamente capaz de atender às 
exigências da Administração [...]”.

Acadêmico(a), fica evidente a diferença entre dispensa de licitação e 
inexigibilidade — na primeira, é possível realizar o procedimento licitatório 
(existem competidores), e na segunda inexiste a possibilidade de licitar porque 
o contratante é único.

Processos.indb   30 7/28/14   3:05 PM



L i c i t a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 8 8  31

1. A regra nas contratações públicas é o dever de licitar, contudo, há 
situações previstas na Lei de Licitações que são exceções a este prin-
cípio. Quanto ao nome das situações que são exceção ao dever de 
licitar, assinale a alternativa CORRETA:

( ) Dispensa e inexigibilidade de licitar.

( ) Dispensa e fragilidade de licitar.

( ) Inexigibilidade e impossibilidade de licitar.

( ) Inexigibilidade e oportunidade de licitar.

2. Em determinados casos em que a Administração Pública necessita 
firmar contrato e comprovadamente inexiste a possibilidade de licitar 
porque o fornecedor é único, a Lei nº 8.666/93, no art. 25, autoriza 
exceção à regra do dever de licitar. Quanto ao nome correto deste 
procedimento, assinale a alternativa CORRETA:

( ) É a inexigibilidade de licitação.

( ) É a dispensa de licitação.

( ) É a licitação dispensável.

( ) É a inexistência de licitação. 

Atividades de aprendizagem

Acadêmico (a), 

Para ampliar seus conhecimentos sobre o tema, faça uma visita ao setor que elabora os editais 
de licitações do seu município e questione sobre a frequência com que se utilizam dispensa e 
a inexigibilidade de licitações. 

Para saber mais

Acadêmico(a), verifique o significado da palavra “dispensa”:

1. Ato ou efeito de dispensar, que é liberar, desobrigar (CC 703). 2. Ato administrativo que libera 
o particular de um dever (hlm), v. exoneração. [...]

Fonte: Cunha (2007, p. 106)

Para saber mais
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Seção 4 Desenvolvimento das licitações

A licitação envolve um emaranhado de procedimentos que devem seguir 
princípios e etapas para não ser cancelada ou impugnada. O desenvolvimento 
destes momentos se fundamenta em duas fases: a interna e a externa. 

Nesta seção vamos identificar os procedimentos internos e externos neces-
sários para que o processo licitatório possa surtir os efeitos desejados. 

4.1 Procedimento licitatório
Do momento em que surge a necessidade de contratação até conhecermos 

o vencedor da licitação são realizadas várias fases, predeterminadas pela Lei 
de Licitações. Esses momentos podem ser mais complexos ou menos comple-
xos dependendo da modalidade de licitação adequada ao objeto e valor a ser 
contratado. Para Di Pietro (2011, p. 395): 

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

Estas fases do procedimento licitatório são conhecidas como fase interna e 
fase externa. Na Lei de Licitações não encontramos como devem ser realizadas 
as fases interna e externa. Está apenas elencado o que deve conter no momento 
inicial e no seu desenvolvimento.

Qual é o instrumento ou lei que a Administração Pública deve con-
sultar a fim de saber se existe viabilidade orçamentária para adquirir 
algum bem ou serviço?

Questões para reflexão

4.1.1 Fase interna

A fase inicial de uma licitação é sempre o momento em que se determina 
a necessidade de iniciar um procedimento licitatório e a verificação da viabi-
lidade orçamentária para a sua realização. 
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Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 313) orientam como deve ser feito 
o início do procedimento licitatório: “[...] O procedimento da licitação inicia-
-se na repartição interessada com a abertura de processo em que a autoridade 
competente determina sua realização, define seu objeto e indica os recursos 
hábeis para a despesa. Essa é a fase interna da licitação [...]”.

São exemplos de atividades realizadas na fase interna da licitação: elabora-
ção e aprovação de projeto básico, orçamento detalhado em planilhas, exame 
e aprovação da minuta do edital e do contrato, entre outros. 

4.1.2 Fase externa

Após identificar a viabilidade orçamentária, na Lei Orçamentária Anual, 
identificar corretamente o objeto, suas quantidades e valores estimados, parte-
-se para o próximo momento, que se chama fase externa. Meirelles, Aleixo e 
Burle Filho (2013, p. 313) apresentam as possíveis etapas a serem seguidas: 

[...] a fase externa, que se desenvolve através dos seguin-
tes atos, nesta sequência: audiência pública; edital ou 
convite de convocação dos interessados; recebimento 
da documentação e propostas; habilitação dos licitantes; 
julgamento das propostas, adjudicação e homologação.

Ressaltamos que os atos desta fase são normatizados na Lei de Licitações, 
os quais podem ser mais complexos ou não, dependendo da modalidade de 
licitação adequada ao objeto e valor da contratação. Por exemplo, na moda-
lidade concorrência utiliza-se o edital, e a publicação é mais ampla que na 
modalidade convite, que utiliza o convite.

4.2 Desenvolvimento da licitação

4.2.1 Audiência pública

A audiência pública não é obrigatória em todas as licitações, apenas nos 
casos em que o valor da obra e/ou serviços de engenharia sejam vultosos. 
Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 313) explicam detalhadamente que:

[...] toda a vez que o valor estimado para a licitação ou 
para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessi-
vas for superior a cem vezes o quantum previsto para 
a concorrência de obras e serviços de engenharia (art. 
23,I, “c”). O art. 11, IV, da Lei 11.445/2007 exige prévia 
audiência e consulta públicas sobre edital de licitação, 
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no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato que 
tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico.

Esta audiência deve utilizar os mesmos meios da licitação para a publicidade 
e respeitar os prazos previstos no art. 39 da Lei nº 8.666/93, que resumimos: 
“[...] antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a 
publicação do edital e divulgada com a antecedência mínima de 10 (dez) dias 
úteis de sua realização [...]”. 

4.2.2 Edital ou convite de convocação dos interessados

A convocação dos interessados em competir na licitação pode ser realizada 
por edital ou por convite; ambos devem ser afixados em Mural Público, mas o 
convite dispensa publicação em Diário Oficial. O objeto e seu valor determi-
narão qual a modalidade de licitação que deve ser utilizada e esta por sua vez 
determinará o meio convocatório.

As informações necessárias que devem constar do edital estão expressas 
no art. 40 da Lei de Licitações. Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 314) 
orientam que:

[...] edital é o instrumento pelo qual a Administração leva 
ao conhecimento público a abertura de licitação, fixa as 
condições de sua realização e convoca os interessados 
para apresentação de suas propostas.

Sobre a importância da elaboração correta do edital, explica Medauar (2005, 
p. 221) que: “O edital é a lei interna da licitação, já se disse, não podendo ser 
descumprido pela Administração (art. 41), nem pelos licitantes”. 

4.2.3 Recebimento da documentação e propostas

Os interessados em participar da licitação devem enviar a documentação 
exigida pelo edital e suas propostas para o órgão competente da Administração 
Pública, normalmente à comissão de licitação. Meirelles, Aleixo e Burle Filho 
(2013, p. 320) definem esta etapa como:

[...] o recebimento da documentação e propostas é o 
segundo ato externo da licitação, com que se inicia a 
fase de habilitação dos licitantes. Esse ato, que é sempre 
público, caracteriza-se pela abertura dos envelopes que 
contêm a documentação e pelo exame da regularidade 
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formal dos documentos de habilitação, lavrando-se as 
atas e os termos respectivos.

É importante destacar que os documentos e as propostas devem ser entre-
gues em envelopes diferentes, lacrados e rubricados pelo remetente. Quando 
na fase externa houver necessidade de audiência pública, o recebimento da 
documentação e propostas é o terceiro ato formal.

4.2.4 Habilitação dos licitantes

Na habilitação dos licitantes serão abertos os envelopes com os documentos 
dos interessados e analisados sob os aspectos exigidos pela Lei nº 8.666/93, 
no art. 27, incisos I ao V, que são: a) habilitação jurídica; b) qualificação téc-
nica; c) qualificação econômico-financeira; d) regularidade fiscal e trabalhista; 
e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

O interessado pode ser habilitado ou inabilitado a participar da licitação. 
Consoante aos ensinamentos de Carvalho Filho (2013, p. 283), verifique as 
consequências desta fase:

Habilitação é a fase do procedimento em que a Adminis-
tração verifica a aptidão do candidato para a futura con-
tratação. A inabilitação acarreta a exclusão do licitante 
da fase do julgamento das propostas, e, embora seja uma 
preliminar deste, vale como um elemento de aferição para 
o próprio contrato futuro, que é, de regra, aliás, o alvo 
final da licitação.

A legislação permite aos habilitados participar das próximas fases do proce-
dimento licitatório. Já aos inabilitados serão devolvidos os envelopes, intactos, 
das suas propostas. A lei permite aos inabilitados que busquem a reparação 
de seus direitos, na justiça, nos casos em que, justificadamente, sintam-se 
prejudicados.

4.2.5 Julgamento das propostas

Nesta fase são abertos os envelopes dos habilitados, lidas as propostas, em 
ato público. Após análise, em público ou de forma particular, é julgada qual das 
propostas atende aos critérios no edital, verificando entre elas a mais vantajosa 
para a Administração Pública. 
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Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 320) explicam os procedimentos 
que devem ser atendidos e as consequências da fase que envolve o julgamento 
das propostas:

[...] o julgamento das propostas é o ato pelo qual se con-
frontam as ofertas, classificam-se as propostas e escolhe-
-se o vencedor a que deverá ser adjudicado o objeto da 
licitação. O julgamento regular das propostas gera para 
o vencedor o direito subjetivo à adjudicação e o coloca 
em condições de firmar o contrato com a Administração. 
Julgamento regular é o que se faz em estrita consonância 
com as normas legais pertinentes e os termos do edital, 
pois não é o ato discricionário, mas vinculado.

A Lei nº 8.666/93, no § 2º do art. 45, determina que, em caso de empate na 
classificação das propostas, o critério de desempate que deverá ser utilizado é 
o sorteio, em ato público. 

4.2.6 Homologação e adjudicação

A autoridade competente, normalmente ordenador da despesa, segundo 
orientações de Carvalho Filho (2013), quando recebe o resultado final do 
julgamento da licitação e verifica que todas as etapas foram realizadas ade-
quadamente conforme exige a legislação, deve homologar ou confirmar o 
resultado. 

Já a adjudicação, conforme explica Medauar (2005, p. 229), “É o ato pelo 
qual o objeto do futuro contrato é atribuído ao vencedor da licitação”.

Apresentamos, anteriormente, o princípio da adjudicação compulsória, 
quando explicamos que a Administração Pública fica vinculada a contratar 
o adjudicado quando da realização do objeto da licitação, sendo que a con-
tratação de fornecedor diverso implica anulação de contrato e pagamento 
de indenizações.

O desenvolvimento do processo licitatório é bem amplo e remete a várias particularidades. Para 
compreendê-lo adequadamente, é fundamental que você leia atentamente o Capítulo II da Lei 
nº 8.666/93.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>.

Para saber mais
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1. O procedimento licitatório deve seguir momentos distintos, desde 
a verificação da necessidade da contratação até a realização da 
contratação do objeto; esses momentos são conhecidos como fases. 
Quanto à nomenclatura utilizada por diversos doutrinadores, assinale 
a alternativa CORRETA:

( )  Fase interna e fase externa.

( )  Fase principal e fase secundária.

( )  Fase de relatórios e fase de cumprimento.

( )  Fase comum e fase especial.

2. Após a definição do objeto e verificação da viabilidade orçamentária, 
são realizados diversos atos obrigatórios. Com referência ao ato que 
não é obrigatório quando o valor estimado para a licitação ou para 
um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for inferior a 100 
vezes o quantum previsto para a concorrência de obras e serviços de 
engenharia, assinale a alternativa CORRETA:

( )  O ato é a habilitação dos licitantes.

( )  O ato é o julgamento das propostas.

( )  O ato é a adjudicação compulsória ao vencedor.

( )  O ato é a audiência pública.

Atividades de aprendizagem

Acadêmico(a), nesta unidade foi possível reconhecer que: 

  A Lei de Licitações, a Lei no 8.666/93, foi criada para regulamentar a 
norma da Constituição Federal, exigida no art. 37, inciso XXI. 

  A Administração Pública tem como regra em seus contratos de forne-
cimento de serviços, de bens, de locação de imóveis, de concessão ou 
permissão, de venda de bens públicos, entre outros, a realização de 
licitação.

Fique ligado!
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  A Administração Pública deve, além de verificar a viabilidade orçamen-
tária da contratação, definir adequadamente o objeto a ser licitado.

  O procedimento de licitação deve respeitar princípios para que não 
seja anulada ou impugnada.

  Os princípios da licitação são: legalidade, moralidade e impessoalidade, 
igualdade entre os licitantes, probidade administrativa, vinculação ao 
edital ou ao convite, julgamento objetivo, dever de licitar, publicidade 
de seus atos e adjudicação compulsória ao vencedor.

  A Lei no 8.666/93 apresenta casos que são exceções ao dever de licitar: 
a dispensa e a inexigibilidade.

  O procedimento licitatório se apresenta em duas etapas: a interna e a 
externa.

  No desenvolvimento da licitação, devemos considerar os seguintes atos: 
audiência pública, edital ou convite de convocação, apresentação dos 
documentos e das propostas, habilitação dos licitantes, julgamento das 
propostas, homologação e adjudicação.

Acadêmico(a), 

Após conhecermos parte da Lei nº 8.666/93, podemos entender um 
pouco mais como a Administração Pública deve proceder para realizar 
contratações de bens e serviços, entre outros.

Agora que você conhece os atos ou etapas do desenvolvimento do 
procedimento licitatório, que tal ir até a prefeitura de seu município e 
observar como acontece a licitação na prática?

Procure acompanhar o desenrolar de licitações e verifique se estão 
sendo respeitados os princípios que você conheceu nesta unidade. 

Lembre-se de que, segundo o princípio da publicidade, os atos e 
prazos das licitações devem ser apresentados em mural e/ou em Diário 
Oficial. Assim fica fácil localizar o local, datas e horários em que serão 
realizadas as licitações.

Afinal, a legislação sobre licitações é bem complexa, poucas pessoas 
a conhecem com profundidade. Os interessados em contratações com 

Para concluir o estudo da unidade
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Órgãos Públicos devem conhecer todas as minúcias da legislação de lici-
tações, isto significa que é uma grande oportunidade profissional trabalhar 
com este ramo de atividades.

Prezado(a) acadêmico(a), para que possamos avaliar a compreensão 
do conteúdo que apresentamos até o momento, responda aos ques-
tionamentos que seguem:

1. A fase externa do desenvolvimento da licitação deve seguir um pro-
cedimento ordenado de atos já estabelecidos na Lei de Licitações. 
Ordene as seguintes sentenças de acordo com a sequência adequada 
à fase externa da licitação:
I. As propostas são lidas, analisadas e julgadas.
II. A comissão de licitação recebe dois envelopes lacrados.
III. A autoridade competente homologa e adjudica o vencedor da 

licitação.
IV. Serão abertos os envelopes dos documentos e verificada a habi-

litação ou inabilitação do interessado.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( )  I — II — III — IV.

( )  II — IV — I — III.

( )  III — I — II — IV.

( )  IV — III — II — I.

2. Uma das possibilidades de exceção ao dever de licitar é a dispensa 
de licitação. Sobre as possibilidades de dispensa de licitação, analise 
as seguintes sentenças:

I. Na aquisição de livros didáticos é dispensada a licitação.

II. Na aquisição de armas para as Forças Armadas é dispensada a 
licitação.

III. Na aquisição de gêneros perecíveis, no tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas 
diretamente com base no preço do dia, é dispensada a licitação.

Atividades de aprendizagem da unidade

Processos.indb   39 7/28/14   3:05 PM



40 P R O C E S S O S  L I C I T A T Ó R I O S

IV. Para contratação de serviços de engenharia com valor até 
R$ 15.000,00 é dispensada a licitação.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

( )  Somente a afirmativa IV está correta.

( )  As afirmativas I, II e III estão corretas.

( )  As afirmativas II, III e IV estão corretas.

( )  As afirmativas I e IV estão corretas.

3. No art. 1º e seu parágrafo único da Lei nº 8.666/93 encontramos 
quais órgãos da Administração Pública devem fazer procedimento 
licitatório para as contratações. Sobre as pessoas jurídicas que devem 
licitar, analise as seguintes sentenças:

I. As fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público in-
terno, devem licitar suas contratações.

II. As sociedades empresárias, pessoas jurídicas de direito privado, 
devem licitar suas contratações.

III. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, devem 
licitar suas contratações.

IV. As empresas públicas, pessoas jurídicas de direito público interno, 
devem licitar suas contratações.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

( )  Somente a afirmativa IV está correta.

( )  As afirmativas I, III e IV estão corretas.

( )  As afirmativas II, III e IV estão corretas.

( )  As afirmativas II e IV estão corretas.

4. O princípio da legalidade está elencado no caput do art. 37 da Consti-
tuição Federal como obrigatório em atividades da Administração Pública 
Direta e Indireta. A licitação é um procedimento administrativo que 
não necessita atender ao princípio da legalidade. Assinale a alternativa 
CORRETA:

( )  Falso. ( )  Verdadeiro.

5. A dispensa e a inexigibilidade de licitação são exceções ao dever de 
licitar. Pesquise e responda: qual é a diferença entre as duas situações?
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Unidade 2

 Seção 1: Modalidades de licitação

Esta seção demonstrará as modalidades licitatórias 
dispostas para que o Poder Público possa contratar 
ou comprar bens ou serviços necessários para o 
atendimento dos interesses públicos, com funda-
mento na Lei nº 8.666/93.

 Seção 2: Tipos de licitação e comissão de licitação

Estarão contidas nesta seção as descrições dos ti-
pos de licitação presentes na Lei da Licitações (Lei
n° 866/93), além das considerações acerca da im-
portância e composição da Comissão de Licitações.

Objetivos de aprendizagem: Esta unidade tem por objetivo apre-
sentar as normas gerais aplicáveis aos processos licitatórios, possuindo 
como referência o regramento legal disposto na Lei nº 8.666/93.

Sonia Adriana Weege

Normas gerais da 
licitação com base na 
Lei nº 8.666/93
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 Seção 3: Recursos administrativos e judiciais 
aplicáveis aos processos licitatórios —
Lei no 8.666/93

No decorrer do procedimento administrativo lici-
tatório poderão ocorrer divergências em relação 
aos diversos aspectos que integram o processo de 
licitação. Essas divergências podem ser questionadas 
pelas partes envolvidas nesse processo. Serão, por-
tanto, temas desta seção os recursos administrativos 
e judiciais que podem ser interpostos nos processos 
licitatórios que integram o rol da Lei nº 8.666/93.

Processos.indb   44 7/28/14   3:05 PM



N o r m a s  g e r a i s  d a  l i c i t a ç ã o  c o m  b a s e  n a  L e i  n º  8 . 6 6 6 / 9 3  45

Introdução ao estudo

O Estado, para consecução de suas atividades, necessita contratar obras e 
serviços, bem como necessita adquirir materiais e/ou equipamentos. A base 
desta regulamentação está descrita na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), 
na qual a licitação pública está descrita em linhas gerais. 

Em razão desse contexto, as licitações públicas foram regulamentadas por 
lei infraconstitucional, que entrou em vigor em 21 de junho de 1993, com a 
promulgação da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), usualmente conhecida como 
Lei das Licitações, sendo posteriormente editada a Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, que regulamentou a modalidade licitatória do pregão (BRASIL, 2002).

A Lei das Licitações é norma geral utilizada em todo o território nacional 
e tem por objetivo regulamentar as licitações públicas em todas as esferas de 
governo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A Unidade 2 tratará do tema licitações públicas em três seções, sendo 
que a Seção 1 fará referência às modalidades de licitação encontradas na Lei 
nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), a Seção 2 tratará dos tipos de licitação e da co-
missão de licitação, e, ao final, a Seção 3 trará considerações acerca da pos-
sibilidade de anulação e revogação da licitação, além das possibilidades de 
recursos administrativos e judiciais aplicáveis aos processos licitatórios. Vamos 
aos estudos!

Seção 1 Modalidades de licitação

Teremos como objeto de estudo desta seção as modalidades de licitação 
previstas na Lei nº 8.666/93, reconhecida como Estatuto das Licitações, que é o 
texto legal que deve ser observado pela Administração Pública no momento de 
contratar, comprar e alienar bens, produtos e serviços destinados à coletividade.

Relembramos, acadêmico(a), que toda vez que a Administração Pública 
tiver a necessidade de contratar serviços ou, ainda, adquirir produtos, deverá, 
antes, fazer uma licitação pública.

Essa obrigatoriedade atinge tanto a Administração Pública Direta quanto a 
Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos três níveis da Fede-
ração (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
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Importante reafirmar que a Licitação Pública é um procedimento admi-
nistrativo constituído de uma série de atos administrativos, com o objetivo de 
buscar sempre o melhor negócio para a Administração Pública.

Segundo Medauar (2005), a licitação é o gênero que se subdivide em mo-
dalidades. Estas diferem de acordo com as peculiaridades do procedimento 
ou do objeto do futuro contrato administrativo a ser celebrado. Cada uma das 
modalidades tem aplicação específica. O estudo das modalidades de licitação 
previstas na Lei nº 8.666/93 é tema desta seção. Vamos a ele!

1.1 Conceitos que integram as modalidades 
licitatórias

A Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), em seu artigo 22, prevê cinco modalida-
des de licitação. São elas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso 
e leilão.

Para permitir a escolha da modalidade aplicável a determinado caso con-
creto, é possível a utilização de dois critérios: o que leva em consideração 
o valor do contrato e o que considera as especificações de seu objeto, não 
importando o seu valor. 

Marinela (2010) afirma que, tratando-se da análise quanto ao valor, as 
modalidades cabíveis são: concorrência, tomada de preços e convite, sendo 
que, nessas hipóteses, a escolha não ocorre em razão da qualidade do objeto, 
exceto no caso da concorrência que, além da utilização para os contratos de 
valores altos, é também obrigatória em algumas hipóteses em razão do objeto.

Ensina Justen Filho (2009, p. 262-263) que “as modalidades de licitação 
diferenciam-se entre si por variações de complexidade nas três primeiras fases 
(divulgação, proposição e habilitação), mas também pode haver diferenças 
na fase de julgamento”. Tais variações decorrem de peculiaridades relativas à 
complexidade do objeto da contratação. Como regra, o critério de seleção das 
diversas modalidades de licitação é econômico. A Lei nº 8.666 (BRASIL, 1993) 
condicionou a adoção de determinada modalidade ao valor da contratação, 
mas ressalvou a possibilidade de adotar modalidades diversas independente-
mente do critério econômico. Ou seja, é possível que uma contratação de valor 
relativamente diminuto seja antecedida de licitação em modalidade superior 
ao valor econômico cabível em virtude da maior adequação dessa modalidade 
licitatória em face da complexidade do objeto.
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A Lei nº 8.666/93 proíbe expressamente a criação de outras modalidades de licitação ou a 
combinação das modalidades nela referidas (art. 22 parágrafo 8º). Entretanto, a criação de uma 
nova modalidade é possível, desde que ocorra por meio de lei da União.

Para saber mais

A concorrência é considerada a mais complexa modalidade de licitação, 
sendo sua utilização possível para a celebração de contratos de qualquer valor. 
É também a modalidade em que se verificam as maiores competitividade e 
publicidade possíveis.

A menos complexa e utilizada para celebração de contratos de valor inter-
mediário é a tomada de preços.

O convite é a mais simples modalidade de licitação, utilizada em contratos 
de menor valor.

1.2 Concorrência
A Lei nº 8.666/93 traz no artigo 22, parágrafo 1º, que: “concorrência é a 

modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualifica-
ção exigidos no edital para execução de seu objeto” (BRASIL, 1993).

Reafirma Marinela (2010) que essa modalidade licitatória pode ser exigida 
em razão de dois critérios: valor e natureza do objeto. Vejamos:

1. Quando falamos do valor da concorrência, serve para contratos com 
valores altos, previstos no art. 23 da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), que 
prevê a concorrência para contratos de obras e serviços de engenharia 
com valores superiores a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais). Para outros bens e serviços que não os de engenharia, a 
concorrência deve ser utilizada nos valores superiores a R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinquenta mil reais);

2. Quando falamos em natureza do objeto, a concorrência é obrigatória, 
independentemente do valor do negócio, nos seguintes casos:

a) Nas compras e alienações de bens imóveis;

b) Nas concessões de uso real;

c) Nas licitações internacionais;
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d) Nos contratos de empreitada integral;

e) Nas concessões de serviços públicos;

f) Para os contratos de parcerias público-privadas (que são espécie 
do gênero concessões).

A concorrência é a mais complexa das modalidades de licitação, seja qual for o valor do contrato 
que a administração pretenda firmar, a concorrência, em tese, pode ser utilizada. Relembrando 
que uma das características da concorrência é possuir uma fase de habilitação preliminar após 
a publicação do edital.

Para saber mais

Há dois tipos básicos: a concorrência nacional e a concorrência internacio-
nal. A primeira envolve somente empresas nacionais, enquanto, na segunda, 
pode haver a participação de empresas estrangeiras.

Esse último tipo é muito usado quando os produtos a serem adquiridos não 
têm fabricantes internos em número suficiente ou, ainda, em compras que 
envolvam valores mais elevados, como, por exemplo, a aquisição de aviões e 
de plataformas marítimas para a exploração de petróleo.

Para Carvalho Filho (2010, p. 297), duas são as características mais mar-
cantes da concorrência. A primeira é o formalismo mais acentuado, razão pela 
qual é sempre exigível uma fase inicial de habilitação preliminar, em que são 
aferidas as condições de cada participante.

A segunda é a publicidade mais ampla, o que se traduz na necessidade de 
participação de todos que estiverem interessados na contratação. Tanto é ver-
dadeiro o fato que os avisos resumidos dos editais de concorrência têm prazos 
mais longos que os das demais espécies.

Já segundo Alexandrino e Paulo (2011), estão identificados como princípios 
da concorrência a universalidade, a ampla divulgação, os prazos para apre-
sentação das propostas, a habilitação preliminar e o julgamento por comissão.

Vamos conhecer esses princípios sob a concepção de Meirelles (2013, 
p. 354-356), que os identifica como requisitos da concorrência:

Universalidade: é a possibilidade que se oferece à parti-
cipação de quaisquer interessados na concorrência, in-
dependentemente de registro cadastral na Administração 
ou em qualquer órgão público.
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Ampla publicidade: a ampla publicidade da convocação para 
a concorrência é requisito essencial, por relacionar-se com o 
princípio da universalidade. O que a lei exige é a divulgação 
da abertura da concorrência com a maior amplitude possível 
e desejável, tendo em vista o vulto e a complexidade do 
seu objeto. Para tanto, a Administração Pública poderá usar 
de todos os meios de informação ao seu alcance para essa 
divulgação, quantas vezes julgar necessário.
Prazos para apresentação das propostas: Tratando-se de 
licitação do tipo melhor técnica ou de técnica e preço, 
e do contrato a ser firmado sob o regime de empreitada 
integral, o prazo mínimo entre a publicação do edital e a 
entrega dos envelopes será de 45 dias; nos demais casos 
o prazo é de 30 dias, lembrando que esses prazos são 
mínimos, cabendo ao poder público por conveniência 
estabelecer prazos maiores.
Habilitação preliminar: a habilitação preliminar na con-
corrência constitui fase inicial do procedimento licitató-
rio, realizada após sua abertura, enquanto na tomada de 
preços e no convite é anterior.
Julgamento por Comissão: o julgamento dos requisitos pes-
soais dos interessados, sob o aspecto da capacidade jurídica, 
da regularidade fiscal, da qualificação técnica e da idonei-
dade econômico-financeira, compete sempre a uma comis-
são de pelo menos três membros, que pode ser a mesma que 
irá julgar as propostas, como ocorre normalmente.

1.3 Tomada de preços
O artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, define a tomada de preços 

como a “modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a neces-
sária qualificação” (BRASIL, 1993).

Na modalidade licitatória, a tomada de preços é exigida para os contratos de valores médios, 
que são aqueles que ficam acima do limite do convite e abaixo do limite de concorrência. Por-
tanto, para obras e serviços de engenharia, os valores devem ser superiores a R$ 150.000,00, 
chegando até R$ 1.500.000,00 e, para os bens e serviços que não os de engenharia, valores 
superiores a R$ 80.000,00 até R$ 650.000,00.

Para saber mais
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A participação nesta modalidade licitatória se restringe a alguns aspectos, 
podendo participar, nas palavras de Marinela (2010):

a) as pessoas previamente cadastradas, organizadas em função dos ramos 
de atividade e potencialidade dos eventuais proponentes;

b) os que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data fi xada para a abertura das propostas.

A possibilidade da inscrição dos não cadastrados até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, contanto que satisfaçam as condições de 
qualificação exigidas, atende ao princípio da competitividade.

O julgamento da licitação na modalidade de tomada de preços acontece 
como na concorrência com a atuação de uma comissão integrada por três 
membros. Acadêmico(a), falaremos sobre a comissão de licitação na Seção 2 
desta unidade, aguarde um pouco mais para esclarecermos suas dúvidas.

O prazo de intervalo mínimo que o Administrador Público deverá respeitar, 
entre a última publicação e a entrega dos envelopes, é de 30 dias corridos, 
quando o critério de seleção adotado for o de “melhor técnica” ou de “melhor 
técnica e preço” e de 15 dias corridos para o critério “menor preço” (Lei nº 
8.666/93, art. 21, parágrafo 2º, inciso II, alínea “b”, e inciso III) (BRASIL, 1993).

O que distingue a tomada de preços da concorrência é a existência de 
habilitação prévia dos licitantes através dos registros cadastrais, de modo que 
a habilitação preliminar se resuma na verificação dos dados constantes dos 
certificados de registro dos interessados e, se for o caso, se estes possuem a 
real capacidade operativa e financeira exigida no edital.

A tomada de preço é admitida nas licitações internacionais, desde que:

  O órgão ou entidade disponha de cadastro internacional de fornece-
dores;

  O contrato a ser celebrado esteja dentro dos limites de valor para a tomada 
de preços (PAULO; ALEXANDRINO, 2007, p. 473).

Registros cadastrais são assentamentos que se fazem nas repartições administrativas que realizam 
licitações, para fins de qualificação dos interessados em contratação com a Administração 
Pública no ramo de suas atividades (arts. 34 a 37 e 41 da Lei nº 8.666/93).

Para saber mais
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1.4 Convite
O artigo 22, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), define convite 

como a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 
três pela unidade administrativa a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspon-
dente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de 24 
horas da apresentação das propostas.

A modalidade convite é adequada para contratos de valores pequenos, 
que correspondem às obras e serviços de engenharia com valores de zero até 
R$ 150.000,00 e, para outros bens e serviços, de zero até R$ 80.000,00.

Marinela (2010) esclarece que, na modalidade convite, a Administração 
convoca para disputa pelo menos três pessoas que operem o ramo pertinente 
ao objeto, cadastradas ou não, estendendo o mesmo convite aos demais ca-
dastrados no ramo ao objeto, desde que manifestem interesse em até 24 horas 
de antecedência em relação à data designada para a entrega dos envelopes.

O instrumento de convocação utilizado na modalidade convite é a carta- 
-convite, enviada diretamente aos interessados. No caso do convite, não há 
publicação em diário oficial mas é necessário, além do envio da carta-convite 
aos interessados, afixação de cópia do instrumento em local apropriado para 
que os demais cadastrados não originalmente convidados possam participar.

No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades admi-
nistrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor 
formalmente designado pela autoridade competente.

Para saber mais

Na interpretação do artigo 22, parágrafo 7º (lei nº 8.666/93), convêm atentar 
ao fato de que, excepcionalmente, é possível que a carta-convite seja enviada 
a menos de três interessados, desde que por limitações do mercado ou ma-
nifesto desinteresse dos convidados, sendo impossível a obtenção do número 
mínimo de licitantes. Essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas 
no processo, sob pena de repetição do convite (BRASIL, 1993).
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De forma contrária, se existirem mais de três possíveis interessados numa 
praça, 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 (Lei nº 8.666/93, art. 22, 
parágrafo 6º). A ideia é de rodízio na lista de cadastrados.

Não havendo fornecedor do bem ou serviço no Brasil, é possível a modali-
dade convite em licitações internacionais, respeitados os limites estabelecidos 
na lei (art. 23, parágrafo 3º) (BRASIL, 1993).

O prazo para a apresentação das propostas na modalidade convite, contado 
a partir da data de recebimento da carta-convite, é de cinco dias úteis.

Considera-se dia útil o dia em que a Administração Pública está em funcionamento normal. 

Na contagem de prazos, assim como qualquer prazo processual, exclui-se o dia da entrega do 
convite e inclui-se o dia de vencimento para recebimento das propostas (art. 21, parágrafo 2º, 
IV da Lei nº 8.666/93).

Para saber mais

Resumindo, temos com principais diferenças a serem observadas entre as 
modalidades concorrência, tomada de preços e convite:

a) valor;
b) quem pode participar;
c) prazo de publicação do instrumento convocatório;
d) forma de publicar.

Quadro 2.1 Modalidades de licitação e especificidades

M ODALIDADES
OBRAS SERVIÇOS E 

ENGENHARIA
COMPRAS E 

OUTROS SERVIÇOS
QUEM PARTICIPA

CONCORRÊNCIA
Acima de
R$ 1.500.000,00

Acima de 
R$ 650.000,00

Quaisquer 
interessados

TOMADA DE 
PREÇOS

Até 
R$ 1.500.000,00

Até 
R$ 650.000,00

  Cadastrados
  Interessados 
(cadastro 3 dias 
antes da abertura 
das propostas)

continua
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CONVITE
Até
R$ 150.000,00

Até
R$ 80.000,00

  Convidados 
(cadastrados ou não 
— mínimo de três)

  Interessados 
cadastrados (24 
horas antes da aber-
tura das propostas 
devem manifestar 
interesse).

Fonte: Da autora (2014).

1.5 Concurso
A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 22, parágrafo terceiro, define o concurso 

como a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 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 (BRASIL, 1993).

Portanto, o que determina a necessidade de realizar a licitação na modali-
dade concurso é a natureza do seu objeto, e não o valor do contrato.

O julgamento da modalidade concurso será feito por uma comissão especial 
integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da 
matéria em exame, sejam elas servidoras públicas ou não (art. 51, parágrafo 5º).

Não se aplicam ao concursos os tipos de licitação, menor preço, melhor 
técnica etc., pois os vencedores recebem um prêmio ou remuneração.

De acordo com o artigo 52 da Lei nº 8.666/93, o Concurso deve ter regu-
lamento próprio:

Art. 52 O concurso a que se refere o § 4o do art. 22 desta 
Lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser 
obtido pelos interessados no local indicado no edital.
§ 1o 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.
§ 2o Em se tratando de projeto, o vencedor deverá auto-
rizar a Administração a executá-lo quando julgar conve-
niente (BRASIL, 1993).

continuação
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Importante ressaltar que, segundo prevê o §1º do art. 13 da Lei nº 8.666/93, 
deve ser utilizado o Concurso sempre que possível, ressalvados os casos de 
inexigibilidade, para a contratação de serviços técnicos especializados:

Art. 13 Para os fins desta Lei, consideram-se serviços téc-
nicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
[...]
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licita-
ção, os contratos para a prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados deverão, preferencialmente, 
ser celebrados mediante a realização de concurso, com 
estipulação prévia de prêmio ou remuneração (BRASIL, 
1993).

Conforme previsto no art. 45, § 1, da Lei nº 8.666/93, não há aplicação 
dos tipos de licitação, pois os vencedores recebem um prêmio (BRASIL, 1993).

O concurso da lei de licitações não pode ser confundido com o concurso público. No concurso 
público, o objetivo do administrador é a seleção de profissionais capacitados, tendo como 
contrapartida o provimento de cargos públicos.

O concurso enquanto modalidade licitatória, objetiva a escolha de trabalho técnico, a contra-
partida é somente um prêmio ou remuneração, não levando ao preenchimento de cargo 
público.

São institutos distintos que recebem tratamentos diferentes.

Para saber mais

O regulamento dessa modalidade, já mencionado, deverá indicar: a qua-
lificação exigida dos participantes, as diretrizes e a forma de apresentação do 
trabalho, as condições de realização do concurso e os prêmios concedidos.

1.6 Leilão
O leilão é modalidade licitatória, em regra, utilizada com o objetivo de 

atingir o melhor preço para alienação de bens, instituída nos parâmetros da 
Lei nº 8.666/93:

a) móveis inservíveis para a administração, apreendidos 
ou penhorados (art. 22, parágrafo 5º);

b) bens móveis de valor módico, isto é, bens móveis 
avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não 
superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais), art. 23, II, “b”, e art.17, parágrafo 6º;
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c) imóveis oriundos de procedimentos judiciais ou dação 
em pagamento. Nessa hipótese o administrador poderá 
optar por concorrência ou leilão (art.19, III) (BRASIL, 
1993).

Em observância ao art. 53 da Lei nº 8.666/93 que trata do leilão temos, 
além de outras características:

a) o leilão pode ser conduzido por leiloeiro oficial ou 
servidor designado pela administração, em obediência 
à legislação vigente;

b) todo bem leiloado deve ser previamente avaliado pela 
administração para a fixação do preço mínimo de 
arrematação;

c) o edital de leilão deve ser amplamente divulgado prin-
cipalmente no município em que se realizará (BRASIL, 
1993).

O único critério de seleção desta modalidade é o melhor lance, sendo que 
o prazo mínimo entre a divulgação do edital e a realização do evento é de 15 
dias corridos.

Sobre esta modalidade de licitação também são previstas as seguintes regras: 
nos casos de privatizações de pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos 
sob o controle direto ou indireto da União, simultâneas com a outorga de novas 
concessões de serviços públicos ou com a prorrogação de concessões existentes, 
a União, regra geral, pode utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade 
de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades mínimas de quotas 
ou ações que garantam a transferência do controle societário (art. 27, I, da Lei 
no 9.074/95) (PAULO; ALEXANDRINO, 2007, p. 475).

Quadro 2.2  Modalidades de licitação e prazos entre a divulgação do edital e entrega de 
propostas

MODALIDADES PRAZOS

Concorrência
45 dias corridos (critérios “técnica” e “técnica e preço”)
30 dias corridos (critério “menor preço”)

Tomada de preços
30 dias corridos (critérios “técnica” e “técnica e preço”)
15 dias corridos (critério “menor preço”)

Convite 5 dias úteis

Concurso 45 dias corridos

Leilão 15 dias corridos

Fonte: Marinela (2010, p. 344).
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Você já teve acesso, em seu município, à publicidade dos processos 
licitatórios? A divulgação dos editais realmente acontece?

Questões para reflexão

Encerramos a descrição das disposições gerais sobre as modalidades licita-
tórias da Lei nº 8.666/93. Na próxima seção, estudaremos os tipos de licitação 
que complementam os estudos do processo licitatório (BRASIL, 1993).

1. O edital é o meio pelo qual a Administração torna pública a reali-
zação de uma licitação. A modalidade de licitação que não utiliza 
o edital é o(a):

( )  Concorrência.

( ) Leilão.

( )  Tomada de preços.

( ) Convite.

( )  Concurso.

2. São modalidades de licitação:

( )  Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.

( )  Apenas a concorrência e a tomada de preços. Os demais métodos 
não se inserem no conceito de licitação.

( )  Concorrência, nos limites em que é obrigatória.

( )  Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e 
outros métodos criados em decreto regulamentar.

( )  Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e 
outras modalidades resultantes destes métodos.

Atividades de aprendizagem
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3. Considerando o descrito na Lei nº 8.666/93, a modalidade licitatória 
é aplicável para: 

I. Venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados.

II. Aquisição de bens e serviços de até R$ 80.000,00.

III. Obras com valor da contratação estimado em até R$ 150.000,00,

Correspondem, respectivamente, a:

a) Pregão, leilão e tomada de preços.

b) Leilão, pregão e convite.

c) Leilão, convite e convite.

d) Concorrência, pregão e convite.

e) Convite, tomada de preços e concorrência.

4. O objetivo do concurso é a contratação de:

a) Obras internacionais.

b) Compras de suprimentos com o valor máximo de R$ 150.000,00. 

c) Interessados em desenvolver trabalho técnico, científico ou ar-
tístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores.

d) Compras e serviços de engenharia com valor inferior a 
R$ 650.000,00.
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Seção 2 Tipos de licitação e comissão de 
licitação

Acadêmico(a), estudaremos, nesta seção, os tipos de licitação reconhecidos 
pela Lei nº 8.666/93, da mesma forma que traremos da concepção da Comissão 
de Licitação, indicando seu objetivo, composição e responsabilidade de seus 
membros (BRASIL, 1993).

2.1 Tipos de licitação
Segundo Marinela (2010, p. 315), a licitação é um procedimento administra-

tivo destinado à seleção da melhor proposta dentre as apresentadas por aqueles 
que desejam contratar por meio da Administração Pública. Relembramos que 
a licitação tem por meta viabilizar a melhor contratação possível para o Poder 
Público.

Este instrumento tem como base uma competição a ser travada de forma 
igualitária, entre aqueles que preencham os requisitos necessários ao bom 
cumprimento das obrigações a que se propõem assumir. 

Nessa perspectiva, temos delimitados os tipos de licitação descritos no 
edital, que é o instrumento vinculatório das partes.

O tipo de licitação não deve ser confundido com modalidade de licita-
ção. Justen Filho (2009, p. 342) ensina que o “tipo de licitação se vincula ao 
critério de julgamento, enquanto a modalidade se relaciona com a estrutura 
procedimental da licitação.”

Os tipos de licitação estão identificados como os possíveis critérios a se-
rem observados pela Administração Pública no julgamento das propostas no 
procedimento licitatório.

A expressa previsão no edital do tipo de licitação que será utilizado é obri-
gatória. A inexistência deste item acarretará a nulidade da licitação.

Os tipos de licitação aplicáveis a todas as modalidades de licitação, com 
exceção da modalidade concurso, em que há estipulação prévia de prêmio 
ou remuneração e a participação no certame, implicam aceitação tácita pelo 
concorrente, do prêmio oferecido, e estão previstos no parágrafo 1º do art. 45 
da Lei de Licitações (8.666/93) (BRASIL, 1993).

De forma objetiva são tipos de licitação, ratificando, com exceção para o 
concurso:

Processos.indb   58 7/28/14   3:05 PM



N o r m a s  g e r a i s  d a  l i c i t a ç ã o  c o m  b a s e  n a  L e i  n º  8 . 6 6 6 / 9 3  59

a) a de menor preço — quando o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante 
que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou 
convite e ofertar o menor preço;

b) a de melhor técnica;

c) a de técnica e preço;

d) a de maior lance ou oferta — nos casos de alienação de bens ou con-
cessão de direito real de uso.

Consideram Alexandrino e Paulo (2011) que o tipo menor preço deve ser 
regra geral nas licitações para contratação de obras, serviços, compras, loca-
ções e fornecimento.

Na licitação do tipo “menor preço”, não tem importância o fato de que um produto ou serviço 
tenha qualidade superior aos demais, o preenchimento dos requisitos mínimos de qualidade 
técnica é o suficiente para que a proposta atenda ao interesse público, objetivo maior da Ad-
ministração Pública, sendo a licitação um dos meios de concretizá-las. Encontramos esta situação 
quando o Poder Público adquire produtos comuns como papel, caneta, clipes, dentre outros 
que não exijam especificidades em sua composição ou, ainda, serviços que não exijam carac-
terísticas diferenciadas. Quando a Administração Pública se utiliza do tipo de licitação “menor 
preço”, não está preocupada com a máxima da qualidade do produto, mas em atender as 
exigências mínimas para suprir a necessidade estatal.

Para saber mais

A lei estabelece que os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica 
e preço” serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predo-
minantemente 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, Lei nº 8.666/93) (BRASIL, 1993).

O critério de seleção da melhor proposta nas licitações em que o tipo é 
melhor técnica e preço é o que resulta da média ponderada das notas atribu-
ídas aos fatores técnica e preço, que serão valoradas de acordo com os pesos 
e critérios estabelecidos no ato convocatório (edital).

Segundo Meirelles (2013), na licitação de melhor técnica, o que a Ad-
ministração pretende é a obra, o serviço, o equipamento ou o material mais 

Processos.indb   59 7/28/14   3:05 PM



60 P R O C E S S O S  L I C I T A T Ó R I O S

eficiente, mais durável, mais aperfeiçoado, mais rápido, mais rentável, mais 
adequado, enfim, aos objetivos de determinado empreendimento ou programa 
administrativo. 

O parágrafo 5º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) proíbe a 
utilização de outros tipos de licitação, diversos dos previstos neste artigo. 

Melhor Preço não é tipo de licitação. É uma terminologia usada para definir menor preço 
conjugado com qualidade, durabilidade, funcionalidade, desempenho etc.

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/licitacoes_
contratos/13%20Tipos%20de%20Licita%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2014.

Para saber mais

Quadro 2.3 Tipos e modalidades de licitação

TIPOS DE LICITAÇÃO
(Critérios de julgamento — art. 45)

1. Menor preço

2. Melhor técnica

3. Técnica e preço

4. Maior lance ou oferta

Modalidades de licitação
(art. 22)

Tipos de licitação aplicáveis à modalidade

Concorrência 1, 2, 3, 4

Tomada de preços 1, 2, 3

Convite 1, 2, 3

Concurso Não se aplica

Leilão 4

Fonte: Da autora (2014).

No quadro acima podemos observar quais tipos de licitação podem ser 
utilizados em cada modalidade licitatória, sendo possível verificar igualmente 
que não se aplicam os tipos licitatórios descritos para a modalidade concurso.
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2.2 Comissão de licitação
A comissão de licitação é composta por agentes públicos, designados para 

este fim por autoridade que detém competência para tal ato, seja este decreto, 
portaria, resolução, e estes obviamente estão caracterizados como responsáveis 
pelo regular andamento do processo licitatório.

O objetivo da Comissão de Licitação, que é criada pela Administração 
Pública, está vinculado ao recebimento, exame e julgamento de todos os do-
cumentos relativos aos processos de licitação.

O artigo 51 da lei de licitações (8.666/93) (BRASIL, 1993) dispõe que as Co-
missões de Licitação são compostas em regra por, pelo menos, 3 (três) membros, 
sendo dois deles servidores públicos qualificados dos quadros permanentes do 
órgão da Administração responsável pela licitação.

A comissão de licitação pode ser permanente ou especial. A comissão 
permanente traz a responsabilidade de todas as licitações que ocorrerem no 
período de sua investidura para seus membros.

Os membros da comissão especial são designados para determinado pro-
cesso licitatório.

Seu caráter pode ser permanente ou especial. Está disposto no artigo 6º, 
inciso XVI, da Lei nº 8.666/93:

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
XVI — 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 
(BRASIL, 1993).

O período de atuação da comissão permanente de licitações não poderá 
exceder um ano. É proibida a recondução de todos os membros da mesma 
comissão para o período seguinte. Exemplificando, o Sr. João, o Sr. José e o Sr. 
Paulo integravam a comissão permanente; após um ano cumprindo a legislação, 
uma nova comissão deve ser designada. Para essa nova comissão não podem 
novamente ser designados os mesmos três membros, o Sr. João, Sr. José e o Sr. 
Paulo. Entretanto, podem integrar a nova comissão um deles, ou dois deles; 
apenas não podem integrar a nova comissão todos eles.
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A partir da nomeação da Comissão de Licitações, nenhuma outra autoridade pode substituí-la 
na sua função julgadora, quando muito, esta pode vir a ser destituída e nomeada outra Comissão 
com nova composição para complementação dos trabalhos da licitação.

Para saber mais

A fiscalização dos atos da comissão pode ser realizada por qualquer cida-
dão, além, obviamente, da autoridade que a designou ou, ainda, pelos órgãos 
de fiscalização internos ou externos.

Relembrando situação já descrita, nas pequenas unidades administrativas, 
havendo escassez de pessoal, admite-se apenas para a modalidade convite que 
um servidor designado para a finalidade de acompanhar o processo licitatório 
possa substituir a comissão de licitação.

Os membros da comissão de licitação respondem solidariamente pelos atos praticados, salvo 
se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão (art. 51, parágrafo 3º, Lei nº 8.666/93).

Para saber mais

A Lei nº 8.666/93, nos artigos 43, 44 e 51, delimita a competência da Co-
missão de Licitação e estas também se aplicam aos pregoeiros na condução 
do certame, como se pode observar (BRASIL, 1993):

a) Deve presidir a sessão de recebimento dos envelopes.
b) Deve decidir sobre a habilitação preliminar dos 

participantes.
c) É responsável para promover a abertura das propostas.
d) Deve decidir sobre a aceitabilidade e classificação das 

propostas.
e) Precisa conduzir os lances e apurar o vencedor.
f) Posteriormente, deve promover a abertura dos enve-

lopes de habilitação e julgar os documentos.
g) Deve promover a classificação definitiva.
h) Tem que processar os recursos.
i) Ao final, deve adjudicar o objeto ao vencedor, quando 

não houver recurso.

Na modalidade licitatória do concurso, a comissão é especial e não neces-
sita ser composta por servidores. Essa comissão pode ser composta por pessoas 
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de reputação ilibada e que tenham reconhecido conhecimento na matéria, 
objeto do processo licitatório.

Na modalidade leilão, o procedimento licitatório pode ser realizado por leiloei- 
ro oficial ou por servidor especificamente designado pela Administração Pública.

Sempre que a Comissão de Licitação considerar necessário, serão realizadas 
diligências para esclarecimentos ou complementação da instrução do processo 
licitatório, que é o que prevê o § 3º, do artigo 43 da Lei nº 8.666/93:

Art. 43. [...]
§ 3o É facultada 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 (BRASIL, 1993).

Especialmente no § 3º do artigo 51, está disposto como respondem os ser-
vidores dascomissões de licitação:

§ 3o Os membros das comissões de licitação responde-
rão solidariamente por todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se posição individual divergente estiver 
devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão (BRASIL, 
1993, grifo nosso).

Tem-se no § 3º do artigo 51 que os membros da comissão de licitação respon-
dem solidariamente pelos atos praticados, ou seja, todos podem ser responsabi-
lizados por decisão que prejudique a Administração Pública. A exceção fica por 
conta do registro de posição individual divergente devidamente fundamentada e 
registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

Essa responsabilidade é administrativa, ou seja, disciplinar pelos atos rea-
lizados pelos servidores; civil, como ressarcimento de prejuízos, proibição de 
contratar com o Poder Público, de exercer cargo público e político etc., além 
de penal, podendo até chegar à prisão.
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Seu município possui comissão de licitações nomeada? Busque saber, 
saiba quem são seus membros. Fiscalize seus atos, acompanhe sua 
atuação! 

Questões para reflexão

1. Melhor técnica ou técnica e preço são tipos de licitação que não po-
dem ser utilizados para serviços de natureza intelectual; na elaboração 
de projetos, cálculos, estudos técnicos preliminares, projetos básicos 
e executivos; e na fiscalização, supervisão e gerenciamento de en-
genharia consultiva em geral. Esta afirmação está correta ou errada?

2. Descreva de que forma é constituída a comissão de licitações.

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Recursos administrativos e judiciais 
aplicáveis aos processos licitatórios — 
Lei nº 8.666/93

A licitação, como já estudamos, é um processo administrativo que se cons-
titui por meio de uma série de atos sucessivos, obviamente, obedecendo à 
legislação aplicável. Esse processo administrativo tem como objetivo respaldar 
a decisão administrativa que ordena a licitação, qual seja, garantir que a Ad-
ministração Pública supra a necessidade da coletividade, adquirindo produtos 
ou serviços com a melhor proposta.

Com a edição da Lei nº 8.666/936, inseriu-se na legislação brasileira um 
processo administrativo específico para que o Poder Público selecione a me-
lhor proposta e a contrate, além de estabelecer penalidades administrativas ou 
penais para situações de sua desobediência.

Para que vocês conheçam, alguns doutrinadores estabelecem que a Lei 
no 9.784/99 — Lei do Processo Administrativo da União — tem em seus dispo-
sitivos alguns aspectos que são plenamente aplicáveis à licitação, dentre estes 
relacionamos (BRASIL, 1999):

 atuação conforme a lei e o direito;
 atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro 

e boa-fé;
 atendimento a fins de interesse geral;
 divulgação oficial dos atos administrativos;
 observância das formalidades essenciais visando a 

garantia dos administrados;
 interpretação da norma administrativa para melhor 

atendimento ao interesse público;
 tratamento das partes com respeito e urbanidade pelas 

autoridades e servidores públicos;
 publicidade dos atos processuais, com ciência aos 

interessados;
 está assegurado o direito de peticionar e a apresenta-

ção de documentos antes de toda e qualquer decisão 
no curso do processo licitatório.

Entretanto, a aplicação da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) tem abrangên-
cia nacional em relação às licitações promovidas pela União, pelos estados, 
Distrito Federal e pelos municípios, enquanto a Lei no 9.784/99 regula o pro-
cesso administrativo no âmbito da União, não se aplicando aos demais entes 
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federados, sendo, portanto, a Lei nº 9.784/99 de aplicação subsidiária à Lei 
das Licitações (BRASIL, 1999).

A aplicação de lei subsidiária à lei principal é possível quando aquela possui lacunas que podem 
ser supridas por esta.

No caso em concreto, se a lei de licitações (principal) for omissa em alguma situação, a Lei  
no 9.784/99 (subsidiária) pode ser utilizada para suprir esta lacuna, mas somente nestas 
circunstâncias.

Para saber mais

A Constituição assegura a todos, em processo judicial ou administrativo, o 
contraditório e a ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes, como 
descrito no artigo 5º, inciso LV (BRASIL, 1988):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV — aos litigantes, em processo judicial ou adminis-
trativo, e aos acusados em geral são assegurados o con-
traditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes;

Então, aqueles que participam de procedimento licitatório têm a possibili-
dade de impetrarrecurso na via administrativa e, em não se satisfazendo com 
o resultado, ingressar com ação judicial. Em todo o curso do procedimento 
licitatório é possível contestar o andamentodo processo.

Quando falamos dos recursos no processo de licitação, este parte do prin-
cípio de que, após proferidas as decisões pela Administração Pública, surgem 
situações de inconformismo dos licitantes e, pretendendo estes a revisão dessas 
decisões, fazem uso de um instrumento denominado RECURSO para demonstrar 
sua insatisfação, pleiteando com um pedido para nova apreciação da situação 
objeto do processo.

Temos, portanto, a descrição de alguns conceitos para recurso: meio através 
do qual, por imposição da lei ou provocação do interessado, promove-se novo 
pronunciamento dos órgãos competentes sobre os incidentes do processo ou 
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sobre o objeto do litígio, ou ainda, uma ação que tem por objetivo a reforma de 
decisões e ainda um meio para que seja reparada uma injustiça (BRUNO, 2005).

Diante dessa perspectiva conceitual, precisamos reconhecer que perante 
o processo administrativo da licitação encontramos recursos administrativos 
ou judiciais que nos possibilitam requerer que uma decisão da Administração 
Pública seja revista, por um erro que evidencie uma ilegalidade ou, ainda, 
perpetue-se uma injustiça.

3.1 Espécies de recursos licitatórios administrativos
A possibilidade do questionamento dos atos praticados ao longo do pro-

cesso da melhor proposta para o contrato da Administração Pública também 
está determinada pela Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993).

A Lei de Licitações estabelece três espécies de recursos administrativos, 
assegurando o direito de petição, disponibilizando instrumentos aos licitantes 
e à coletividade para o controle da legalidade e legitimidade do procedimento 
licitatório.

O artigo 109 da Lei de Licitações elenca quais os recursos administrativos 
admissíveis no processo licitatório, sendo estes (BRASIL, 1993):

a) recurso administrativo hierárquico;
b) representação quando não couber recurso hierárquico;
c) pedido de reconsideração.

Bruno (2005) alerta que, mesmo não integrando o rol de recursos estabeleci-
dos para o procedimento licitatório, é importante que se anote a impugnação ao 
edital, pois apresenta características semelhantes aos recursos administrativos.

Mesmo que o edital não traga clara a possibilidade de recursos, nula será a proibição destes. 
A previsão dos recursos está descrita em uma norma pública que é a Lei de Licitações, além de 
sua proibição ferir o princípio constitucional da ampla defesa, descrito no artigo 5º, LV, da 
Constituição de 1988. Portanto, não pode ser recusado o direito de recorrer.

Para saber mais

Os recursos administrativos têm respaldo no princípio da pluralidade de 
instâncias, em que à Administração Pública é permitida a revisão de seus atos, 
quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos.
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Nesse sentido, há o entendimento da Suprema Corte, conforme descrito:

Súmula 346. [...] a administração pode declarar nulidade 
de seus próprios atos.
Súmula 473. [...] a administração pode anular seus pró-
prios atos, quando eivados de vícios que os tornem ile-
gais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial (BRASIL, 2014).

O administrado que se sentir lesado em decorrência de decisão adminis-
trativa pode propor recursos hierárquicos até chegar à máxima autoridade da 
organização administrativa.

Os recursos hierárquicos, segundo Meirelles (1999, p. 609), são “aqueles 
pedidos que as partes dirigem à instância superior da própria administração, 
propiciando o reexame do ato inferior sob todos os seus aspectos”.

A ideia de submeter a Administração Pública a controles, sejam eles inter-
nos ou externos, é que eles se tornam verdadeiros meios para proporcionar 
um resultado justo e lícito.

3.2 Impugnação ao edital
Como já estudado, no Edital de Licitação estão presentes regras para parti-

cipação dos licitantes naquele procedimento licitatório, mas pode ocorrer que, 
muitas vezes, essas regras contrariam o disposto na lei e, outras vezes, parecem 
direcionar o certame a um licitante específico.

Sempre que a pessoa interessada verificar a ocorrência deste dito “dire-
cionamento”, pode recorrer a este recurso, ou seja, à impugnação, a fim de 
garantir a lisura do processo licitatório. Mas, como podemos observar também 
na Lei nº 8.666/93, esta dá condições de quem se achar ofendido vir a discutir 
as cláusulas do edital.

Mesmo não estando elencado como recurso administrativo possível na lei 
de licitações, a impugnação é instrumento para assegurar a legitimidade do pro-
cedimento administrativo da licitação deflagrado pela Administração Pública.

Deve-se ter a ideia de que a análise de um edital não pode ser efetuada às 
pressas. Pelo contrário, a leitura deve ser feita com calma, e temos de prestar 
atenção em tudo que ali for solicitado ao licitante.
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Faz-se necessária atenção desde o corpo do edital, como seus anexos, na 
tentativa de verificar inconsistências entre eles. Uma vez identificadas as fa-
lhas ou possíveis incoerências, terá o futuro participante, ou qualquer pessoa, 
como estipula a Lei, determinado prazo, também por ela estabelecido, para 
este mesmo participante exercer seus direitos.

O edital é considerado entre as partes, vinculando-se a ele os interessados, 
sejam estes a Administração Pública ou os licitantes. Quando publicado, o 
edital permite que os interessados e a coletividade conheçam seus termos e 
efetuem uma série de controles, sendo possível a verificação de irregularidades 
ou falhas, bem como a descrição de eventuais discriminações ou favorecimen-
tos, podendo ocasionar a interposição de recursos, provocando a reavaliação 
pela Administração.

Podem-se citar algumas situações, contidas muitas vezes na Lei nº 8.666/93, 
como também na Constituição Federal, que podem ser indício de direciona-
mento (BRASIL, 1988). Observe:

a) Verificar a regra do artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 — que 
veda preferências ou distinções em razão de naturalidade, da sede de 
domicílio etc.

b) Verificar o artigo 7º, inciso I, § 5º, da Lei nº 8.666/93 — que veda a rea- 
lização de licitação com objetos sem similares.

c) Verificar a regra do artigo 15, § 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 — que 
veda a indicação de marca do objeto.

d) Realizar uma comparação criteriosa, ponto a ponto do edital, com as 
características ou especificações de seus próprios produtos e serviços e 
aqueles das outras empresas do mercado no qual atua.

Quanto ao item “a“, que é verificar a regra do artigo 3º, § 1º, inciso I, po-
demos fazer a seguinte análise: tendo a Administração discricionariedade para 
estabelecer exigências em razão da sua necessidade concreta, pode ela inserir 
regras dispensáveis no edital?

Em resposta a esse questionamento, a própria Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 37, inciso XXI, dispõe que as exigências devem se limitar àquelas 
“indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” (BRASIL, 1988).

Então, a primeira coisa a ser feita é verificar se as exigências são pertinen-
tes, em razão do objeto contratado ou se, em outras licitações similares, foram 
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realizadas sem essas exigências. Temos de demonstrar, aqui, que pode ser 
cumprido o contrato sem essa característica e sem prejuízo à administração.

Quanto ao Item “b“, que é a vedação à realização de licitação com objetos 
sem similares (artigo 7º, inciso I, § 5º), devemos ater-nos à exceção, ou seja, se 
é tecnicamente justificável o fornecimento de tais materiais e serviços.

Quanto ao Item “c”, que veda a indicação da marca do objeto (artigo 15, 
parágrafo 7º, inciso I), o bem a ser adquirido deve ser o mais minuciosamente 
especificado possível, contudo, sem fornecer a marca do produto. Aqui, quem 
deve sempre estar atento é quem tem interesse no certame, pois ainda são co-
muns os excessos nos editais. E ninguém melhor que o interessado em fornecer 
para saber como funciona seu ramo de atividade, mesmo que a marca esteja 
sendo referenciada implicitamente.

Já quanto ao Item “d”, que é a comparação criteriosa, ponto a ponto do 
edital, devemos atentar às características ou especificações dos produtos e 
serviços e os demais disponíveis no mercado de atuação. Essa análise prévia 
aumenta substancialmente as chances de sucesso na impugnação do edital.

Da mesma forma, quando o objeto pretendido pela Administração estiver 
mal definido no edital, este pode provocar ofensa ao princípio da competitivi-
dade podendo motivar as impugnações ao edital. 

Estão legitimados para promover a impugnação ao edital qualquer cidadão, 
assim como os licitantes, a partir da publicidade do extrato do edital ou do 
convite. Essa possibilidade tem como prerrogativa garantir o tratamento isonô-
mico da Administração em sua atuação.

A diferença que encontramos para a impugnação ao edital pelo cidadão 
e pelos licitantes está no prazo para fazê-lo a partir da publicação, como se 
observa:

a) cidadão comum — até cinco dias úteis antes da abertura das propostas, 
(art. 41, parágrafo 1º, Lei nº 8.666/93) (BRASIL, 1993);

b) licitante — até dois dias úteis antes da abertura das propostas (art. 41, 
parágrafo 2º, Lei nº 8.666/93) (BRASIL, 1993)

A partir do recebimento da impugnação do edital, esse recurso tem um 
efeito sobre o processo licitatório:

  Quando o recurso é do cidadão, este tem efeito suspensivo.

  Quando o recurso é formulado pelo licitante, não traz consigo o efeito 
suspensivo.
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O prazo da Administração Pública para julgar e dar a resposta à impugnação 
do edital pelo cidadão comum é de três dias úteis, a contar do seu recebimento.

O efeito suspensivo traz para a Administração Pública a possibilidade de 
reavaliar as situações contidas no edital, evitando, assim, prejuízos às partes 
envolvidas no processo licitatório.

Havendo o efeito suspensivo, não se dá andamento ao processo até que se 
resolva a questão controvertida. Lembre de que, durante a suspensão, não há 
a contagem de quaisquer prazos.

A suspensão do processo licitatório deve ser comunicada a todos os inte-
ressados. Não sendo acatada a impugnação ao edital, deverá ser publicada a 
designação de nova data para a apresentação das propostas. Sendo acatada 
a impugnação, diante da alteração do edital, deverá ser reaberto novo prazo.

LEGITIMADOS: são aqueles que têm direito, por lei ou justiça.

EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: suspende o andamento 
do processo licitatório até o julgamento do recurso.

Para saber mais

A impugnação ao edital na modalidade pregão, possui prazos diferenciados, 
sendo estes de dois (2) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, para todas as manifestações acerca do ato convocatório, seja pedido 
de esclarecimentos, seja impugnação ao edital, sendo este prazo comum para 
o cidadão comum e para o licitante. Oferecida a impugnação, o pregoeiro tem 
o prazo de 24 (vinte quatro) horas para decidir sobre a petição impugnatória.

O licitante que apresentar o pedido de impugnação não está proibido de participar do processo 
licitatório, de forma contrária, este licitante participa de todas as fases do processo de 
licitação.

Para saber mais

Acadêmico(a), merece atenção especial a informação de que, ocorrendo a 
impugnação ao edital “fora do prazo” legal, esta não será considerada. Aquele 
que desejar fazê-lo deve executá-lo no prazo estabelecido em lei; não o exe-
cutando, decai o direito de requerê-lo em outro momento.
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Os doutrinadores têm entendido que a perda do direito de impugnar o edital 
após o prazo legal está restrito ao plano administrativo. 

Resta aos interessados ou ao licitante, se evidenciada ilegalidade no instru-
mento convocatório (edital), a discussão de sua impugnação. Pode-se encontrar 
amparo no Poder Judiciário, através da interposição de mandado de segurança, 
não havendo a caducidade do direito em razão do prazo. 

Temos amparo nesta discussão pelo pressuposto já estabelecido na Consti-
tuição de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXV, que dispõe: “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988).

3.3 Recurso hierárquico
Esta espécie de recurso administrativo em licitações está prevista no art. 109, 

I, da Lei de Licitações (8.666/93) (BRASIL, 1993), sendo tal recurso admitido 
em diversas etapas do processo licitatório, dentre estas:

a) Habilitação ou inabilitação;
b) Anulação ou revogação da licitação;
c) Julgamento das propostas;
d) Alteração ou cancelamento de inscrição em registro 

cadastral;
e) Rescisão contratual;
f) Aplicação de penalidades de advertência, suspensão 

temporária ou multa.

3.4 Requisitos
Ainda que a Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) não apresente uma forma de 

apresentação dos recursos, é necessário observar alguns requisitos básicos para 
que se assegure o regular processamento do recurso, já que se trata de um pro-
cedimento formal. Seriam os requisitos básicos os sequencialmente enunciados:

a) Formalização por escrito;
b) Fundamentação legal;
c) Pedido de nova decisão;
d) Comprovação do alegado mediante juntada de docu-

mentos necessários, que comprovem a necessidade do 
acatamento do recurso.

Segundo Bruno (2005), a formalidade desses recursos tem sentido quando 
buscam assegurar a igualdade, a moralidade, a impessoalidade, dentre outros 
aspectos que devem ser observados e preservados pela Administração Pública.
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3.5 Processamento
Para que o recurso licitatório seja recebido, além dos requisitos básicos 

já descritos, o recurso deverá ser endereçado à autoridade superior, que fará 
o denominado “juízo de admissibilidade”. O juízo de admissibilidade parte 
do princípio da análise da “validade do recurso”, da observação de que este 
contenha as condições para que seja processado o recurso.

Inicialmente, as condições iniciais de admissibilidade do recursos admi-
nistrativo são equivalentes às condições da ação no processo civil (art. 267, 
inciso VI, do Código de Processo Civil), sendo elas: legitimidade, interesse de 
agir e possibilidade do objeto.

Além desses termos genéricos, enfatizamos que o recurso administrativo 
licitatório deve ser apreciado na sua admissibilidade pelos pressupostos des-
critos a seguir:

a) Haver ato decisório entre os elencados no inciso I, do artigo 109 da Lei 
de Licitações;

b) A demonstração de interesse processual, ou seja, a demonstração da 
lesividade a interesse do recorrente;

c) Legitimidade para interposição, na interpretação do artigo 109, pará-
grafo 3º, da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), estão legitimados para o 
recurso administrativo licitatório apenas os licitantes, estando excluídos 
os terceiros interessados;

d) Tempestividade — o recurso tenha sido interposto no prazo de 5 dias 
úteis para as modalidades de concorrência, tomada de preços, concurso 
e leilão e 2 dias úteis para convites, de acordo com o artigo 109, pará-
grafo 6º, da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993).

A contagem do prazo para interpor o recurso licitatório inicia-se a partir da 
intimação da decisão ou de lavratura da ata pela Comissão. Obviamente, é ne-
cessária a ciência dos interessados, que deve ser confirmada mediante assinatura 
destes na ata. Tem-se, ainda, que na contagem do prazo exclui-se o dia de início 
e inclui-se o dia de vencimento (artigo 110 da Lei nº 8.666/93) (BRASIL, 1993).

De acordo com Bruno (2005), diferente do processo judicial, no recurso 
administrativo é possível:

a) Alegar em instância superior o que não foi arguido de 
início;

b) Reexaminar a matéria de fato;
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c) Produzir novas provas, isto porque, o que se busca com a 
possibilidade do reexame, é a preservação da legalidade.

Importante relembrar que o período legal de interposição do recurso licita-
tório, seja de efetivo funcionamento do órgão que está promovendo a licitação, 
sendo assegurado ao interessado acesso aos autos.

Se não forem atendidos os requisitos de admissibilidade dos quais falamos 
anteriormente, cabe à autoridade indeferir imediatamente o recursos. Com 
essa decisão o processo de licitação prossegue normalmente.

Se a autoridade competente admitir o recurso e recebê-lo, ele será proces-
sado e deverá ser aberto prazo para a manifestação dos demais interessados.

Ou seja, os demais licitantes têm um prazo estabelecido para que se manifestem 
em relação ao recurso (impugnações às razões do recurso), sendo este prazo de 5 
(cinco) dias úteis, exceção feita à modalidade convite, em que o prazo é de 2 (dois) 
dias. A não observação da abertura deste prazo para a impugnação das razões de 
recursos para os demais licitantes acarretará na nulidade do procedimento.

Após esse procedimento, o recurso será remetido à Comissão de Licitação, 
que terá 5 (cinco) dias para manifestar-se, revendo ou mantendo a decisão 
atacada no recurso.

Mantendo-se a decisão da Comissão de Licitações, o recurso será remetido 
para a apreciação da autoridade superior. Todas as decisões devem ser moti-
vadas (justificadas), já que este é requisito básico de todo ato administrativo e, 
se não estiver presente, a decisão poderá ser invalidada. A autoridade superior 
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para proferir a decisão.

Após a decisão da Comissão de Licitação ou da autoridade superior, existe a 
necessidade da publicidade dessas decisões. A intimação da decisão do recurso 
é estabelecida em lei, havendo a necessidade da publicação na imprensa oficial.

Na prática, admite-se a comunicação da decisão dos licitantes através de: ata, quando a decisão 
é pública; correio, mediante aviso de recebimento; intimação, através de servidor da Adminis-
tração. Essas modalidades de comunicação acabam por atender ao objetivo de dar ciência aos 
interessados da decisão, e asseguram a observância dos princípios fundamentais da Adminis-
tração Pública, como economicidade, razoabilidade e a eficiência, são meios idôneos de publi-
cidade das decisões, mas não afastam a necessidade da publicação na imprensa oficial 
(artigo 109, parágrafo 1º, Lei nº 8.666/93).

Para saber mais
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3.6 Efeitos e consequências dos recursos licitatórios
Como regra, os efeitos dos recursos administrativos licitatórios são devolu-

tivos ou suspensivos.

Segundo Bruno (2005), o efeito devolutivo tem o efeito de devolver a ma-
téria para apreciação sem interromper a continuidade do processo licitatório; 
o efeito suspensivo tem o pressuposto de promover a interrupção do processo 
até que haja a decisão final.

Segundo os doutrinadores, em regra, o efeito dos recursos no processo 
licitatório são devolutivos, pois presume-se a legalidade dos atos executados 
pela Administração Pública.

A Lei de Licitações nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) prevê expressamente efeito 
suspensivo aos recursos interpostos a duas espécies de decisões que ocorrem 
durante o processo licitatório, a saber:

a) Quando da habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Relativo ao julgamento das propostas.

O Administrador Público pode, por discricionariedade, atribuir efeito sus-
pensivo ao recurso, desde que o faça em ato devidamente motivado e buscando 
atender ao interesse público. Ressaltamos que nos recursos que forem atribuídos 
efeitos suspensivos não correm os prazos de prescrição, e não haverá a possi-
bilidade de utilização da via judicial para discutir quaisquer atos, eis que não 
existe decisão que possa ter ferido direito postulado. Não existe a constatação 
de lesão ou ameaça a direito enquanto não for proferida decisão do recurso.

3.7 Desistência dos recursos licitatórios interpostos
A desistência dos recursos licitatórios é plenamente possível, desde que o 

litígio envolva somente interesses individuais disponíveis e não afete o interesse 
público (como ofensa à lei).

Não existindo ilegalidade, cabe à autoridade acolher a desistência quanto 
ao recurso e determinar a continuidade do processo licitatório.

IMPORTANTE: Esta desistência deve ser expressa.

Em se falando de recursos extemporâneos, como regra, temos que, trans-
corrido o prazo legal, seu processamento está inviabilizado e nega-se a sua 
apreciação. As exceções são observadas no caso em concreto e não são uma 
unanimidade para doutrinadores ou na apreciação do judiciário. Entretanto, 
uma das exceções aceitas para o recebimento do recurso “fora do prazo” está 
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na constatação de uma ilegalidade, devendo, diante dessa realidade, a Admi-
nistração Pública verificar a ocorrência de vício e, se constatado, a obrigação 
de anular o processo licitatório.

3.8 Representação
Esta espécie de recurso licitatório está prevista no art. 109 II da Lei 

nº 8.666/93 (BRASIL, 1993).

A representação pode ser utilizada apenas nas situações em que não cou-
ber recurso administrativo e referir-se à decisão relacionada com o objeto ou 
o contrato da licitação.

Esse recurso tem por objetivo instrumentalizar o cidadão comum e o lici-
tante na defesa de seus interesses, a partir de posicionamentos da Administra-
ção Pública, ao infringir os princípios da impessoalidade e da moralidade ao 
caracterizar o objeto da licitação (BRUNO, 2005).

É imprescindível que o edital de licitação e o contrato que segue como seu 
anexo obrigatório descrevam condições exequíveis e adequadas ao objeto da 
licitação.

De acordo com Bruno (2005, p.163), “na hipótese de condições obscuras 
de atendimento difícil, praticamente impossível, ou ainda de qualquer indí-
cio de direcionamento, resta evidenciada a condição para o cabimento da 
representação”.

O processamento da representação ocorre da mesma forma que o recurso 
administrativo em processo licitatório, que já foi objeto de estudo nesta seção.

A representação é direito assegurado a qualquer administrado, seja ele 
cidadão comum, licitante, associação de classe etc. A interposição da represen-
tação deve ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da decisão relativa 
ao objeto que não caiba recurso hierárquico. Devem ser abertas vistas aos 
demais licitantes. Em regra, a representação é recurso que deve ser recebido 
em efeito devolutivo.

3.9 Pedido de reconsideração
O cabimento do pedido de reconsideração é restrito e cabível apenas 

contra ato de Ministro e Secretários Estaduais e municipais, quando aplicada 
a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração (artigo 109, III, Lei nº 8.666/93) (BRASIL, 1993).

Processos.indb   76 7/28/14   3:05 PM



N o r m a s  g e r a i s  d a  l i c i t a ç ã o  c o m  b a s e  n a  L e i  n º  8 . 6 6 6 / 9 3  77

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública decorre de 
inexecução total ou parcial de contrato (artigo 87 da Lei nº 8.666/93), expedida após processo 
administrativo em que foi assegurada ampla defesa contraditória à empresa.

Para saber mais

O pedido de reconsideração deve ser direcionado à própria autoridade 
que proferiu a decisão. O prazo estabelecido para interposição desse recurso 
é de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato que aplica a punição de 
inidoneidade para licitar ou contratar pelo Poder Público.

O efeito desse recurso é apenas devolutivo, tratando-se de uma penalidade 
que é aplicada pelo Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Municipal, 
que atinge uma personalidade jurídica específica a quem foi oportunizada, 
em momento anterior, manifestação de defesa e contraditório. A declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar pela Administração Pública é uma 
penalidade.

3.10 Recursos judiciais no processo licitatório
Quando falamos em assegurar eventuais direitos violados em processo 

licitatório utilizando a esfera judicial, ou seja, o Poder Judiciário, temos como 
instrumentos:

a) O mandado de segurança utilizado para correção do procedimento 
durante sua realização;

b) A ação popular (Lei nº 4.717/65) e a ação civil pública (Lei nº 7.347/85), 
sendo que estas são utilizadas após o procedimento licitatório para o 
deslinde da licitação.

O mandado de segurança está previsto na Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo 5º, inciso LXIX, em 
que encontramos: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por ’habeas-corpus‘ ou ’habeas-data‘, quando 
o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
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Acadêmico(a), ainda sobre o mandado de segurança, a lei que o disciplina 
é a Lei nº 12.016/2009. Esse remédio constitucional tem como principais ca-
racterísticas (MANDADO..., 2014):

  É uma ação judicial de natureza civil de rito sumário especial;

  Poderá ser repressivo ou preventivo;

  Sujeito ativo (impetrante): indivíduo titular do direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data;

  Sujeito passivo (impetrado): é a autoridade pública ou no exercício da 
função pública coatora que pratica ato comissivo ou omissivo. Considera-
-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou 
da qual emane a ordem para a sua prática. Ressalte-se que equiparam-
-se às autoridades os representantes ou órgãos de partidos políticos e os 
administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de 
pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do 
poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

  Prazo para impetração do mandado de segurança: 120 dias, a contar da 
data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impug-
nado (prazo decadencial);

  Poderá ser impetrado, também, o mandado de segurança coletivo que 
visa assegurar a defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos;

  Não poderá ser concedido mandado de segurança quando o ato do qual 
caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, de decisão judicial da 
qual caiba recurso com efeito suspensivo, da decisão judicial transitada 
em julgado.

A Ação Popular proporciona ao cidadão o direito de acessar o Poder Judi-
ciário, buscando invalidar atos administrativos praticados por pessoas jurídicas 
de Direito Público, sejam pertencentes à Administração Direta ou Indireta. A 
ação popular tem como requisito que o autor seja cidadão brasileiro, devida-
mente inscrito na justiça eleitoral, deve-se apurar se o ato praticado é realmente 
ilegal, lesivo ou se ele se está fundamentado em relevante ameaça a direito, 
devendo igualmente estar caracterizado que o ato praticado vem trazendo 
lesão material ou imaterial. 
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Acadêmico(a), acesse o site: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm> e conheça 
a íntegra da ação popular.

Para saber mais

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (BRASIL, 1985), que dispõe sobre 
a Ação Civil Pública, disciplina que esta tem por objetivo reprimir ou mesmo 
prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, aos 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, por infração da 
ordem econômica e da economia popular ou à ordem urbanística, A Ação Ci-
vil Pública tem como legitimado mais atuante o Ministério Público. Acesse o 
site: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm> e busque saber 
outros pressupostos deste instrumento de acesso ao judiciário.

Quadro 2.4 Recursos judiciais no processo de licitação

AÇÃO CONCEITO OBSERVAÇÕES

MANDADO DE  
SEGURANÇA
(Lei nº 12.016/2009)

Proteger direito líquido e certo não 
amparado por HC (habeas corpus) 
ou HD (habeas data). Deve ser im-
petrado quando o responsável pela 
ilegalidade
ou abuso de poder for Autoridade 
Pública ouequiparados.

Líquido e certo: o direito não 
desperta dúvidas, está isento de 
obscuridades.
Qualquer pessoa física ou jurí-
dica pode impetrar, mas somente 
através de advogado.

AÇÃO POPULAR
(Lei nº 4.717/65)

Visa à anulação ou à declaração de 
nulidade de atos lesivos ao: Patri-
mônio Público, à moralidade Ad-
ministrativa, ao Meio Ambiente, ao 
Patrimônio Histórico e Cultural.

A propositura cabe a qualquer 
cidadão (brasileiro) no exercício 
de seus direitos políticos.

AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA
(Lei nº 7.347/85)

Busca proteger direitos subjetivos, 
individuais, difusos ou coletivos, 
abrangidos pela expressão o dano 
ao patrimônio público e social, seja 
esse dano material ou moral.

A propositura cabe ao Ministério 
Público, à Defensoria Pública, à 
União, aos Estados, aos Municí-
pios, às autarquias, às empresas 
públicas, fundações e sociedades 
de economia mista, bem como 
associações que estejam consti-
tuídas há, pelo menos, um ano.

Fonte: Da autora (2014).
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Podemos igualmente fazer menção à lei de improbidade administrativa 
ou leis penais que também possuem dispositivos aplicáveis às situações que 
envolvem os processos licitatórios, tornando-se recursos judiciais disponíveis.

1. Qual é a autoridade competente para aplicar a sanção de declara-
ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública:

( )  Prefeito ou governador, conforme o caso.

( )  Ministro de Estado, Secretário Estadual e Municipal, conforme 
o caso.

( )  Presidente da República.

( )  Prefeito, Governador ou Presidente da República, conforme o 
caso.

2. A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) prevê como possibilidades de 
defesa contra os atos da Administração:

( )  Recurso, representação e pedido de reconsideração.

( )  Representação e apelação.

( )  Somente pedido de reconsideração.

( )  Somente recurso.

Atividades de aprendizagem

Acadêmico(a), nesta unidade você pôde:

  Conhecer as modalidades de licitação e suas características, sendo 
estas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.

  Reconhecer os tipos de licitação que estão concebidos como critérios 
a serem observados pelo Poder Público no momento do julgamento 
das propostas no procedimento licitatório.

Fique ligado!
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  Identificar a composição e o objetivo da Comissão de Licitação.

  Reconhecer as espécies de recursos administrativos aplicáveis à lici-
tação, sendo estes: impugnação ao edital, recurso hierárquico, repre-
sentação e pedido de reconsideração.

  Identificar os recursos judiciais cabíveis nos processos licitatórios, 
mandado de segurança, ação civil pública e ação popular.

Caro(a) acadêmico(a), encerramos a Unidade 2 deste livro de estudos, 
na qual foi possível perceber a complexidade do processo licitatório, 
que deve ser obrigatoriamente utilizado pela Administração Pública para 
buscar recursos materiais e serviços, que posteriormente serão ofertados 
à coletividade.

Ficou clara a determinação de que a Lei nº 8.666/93 é de observância 
obrigatória em todo o território nacional, e deve assim ser utilizada por 
todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
(BRASIL, 1993).

Procure conhecer com maior profundidade todos os aspectos que 
envolvem o processo licitatório, dirija-se à unidade responsável por este 
procedimento em seu município ou estado, acompanhe um processo lici-
tatório, analise um edital, observe, os recursos públicos estão destinados a 
atender às reais necessidades e interesses de comunidade, faça também a 
sua parte. Como contribuição, sugiro a complementação de seus estudos 
com a obra de Marçal Justem Filho, Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, da editora Dialética, que traz interpretações 
atuais dos processos licitatórios.

Bons estudos!

Para concluir o estudo da unidade
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1. Na análise dos recursos administrativos aplicáveis ao processo lici-
tatório é CORRETO afirmar:

( )  Apenas os recursos contra habilitação ou inabilitação e contra 
julgamento das propostas têm efeito devolutivo.

( )  A representação é prevista como recurso contra declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar por meio da Administração 
Pública.

( )  O pedido de reconsideração deve ser interposto num prazo de 
dez dias úteis, quando o licitante for punido com penalidade de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por meio 
da Administração Pública.

( )  No que se refere à licitação, cabe recurso hierárquico, no prazo 
de três dias úteis, a contar da intimação do ato.

2. No estudo das modalidades de licitação previstas na Lei no 8.666/1993, 
analise os itens abaixo:

I. Leilão é a modalidade de licitação realizada entre quaisquer in-
teressados para a venda de bens móveis inservíveis para a admi-
nistração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. 
Não é cabível, entretanto, para bens semoventes e bens imóveis.

II. Concorrência é a modalidade de licitação que permite a participa-
ção de interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para a execução de seu objeto.

III. Convite é a modalidade de licitação entre, no mínimo, três interes-
sados do ramo, escolhidos e convidados pela unidade administra-
tiva e da qual podem participar também aqueles que, mesmo não 
estando cadastrados, manifestem seu interesse com antecedência 
de até 48 horas da apresentação das proposta. 

IV. Tomada de preços é a modalidade de licitação realizada entre 
interessados devidamente cadastrados ou que preencham os re-
quisitos para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Atividades de aprendizagem da unidade
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Estão corretos apenas os itens:

a) I e II.

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) III e IV.

3. Dos atos da Administração Pública, decorrentes de aplicação da Lei 
nº 8.666/93, em matéria de licitação ou contrato, no caso de julga-
mento de propostas, cabe recurso administrativo no prazo de:

( )  5 dias úteis, sem efeito suspensivo.

( )  10 dias úteis, sem efeito suspensivo.

( )  15 dias consecutivos, sem efeito suspensivo.

( )  10 dias úteis, com efeito suspensivo.

( )  5 dias úteis com efeito suspensivo.

4. Com relação ao Processo Licitatório estabelecido na Lei no 8.666/93, 
analise as assertivas descritas a seguir e assinale V para verdadeiro e 
F para falso:

( )  A tomada de preços é modalidade de licitação da qual podem 
participar apenas os interessados previamente cadastrados, ou 
que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

( )  A legislação brasileira permite que, em determinados casos, a 
comissão de licitação seja substituída por um único servidor.

( )  Diferentemente das modalidades de licitação, que estabelecem 
o critério de julgamento, os tipos de licitação definem os proce-
dimentos a serem adotados.

( )  Em um mesmo processo licitatório, a Administração Pública pode 
combinar as várias modalidades de licitação com a finalidade de 
atender melhor ao interesse público.

Assinale a sequência correta:

( )  V — V —  F — F.

( )  F — V — F — V.

( )  F — F — V — V.

( )  V — F — F — V.
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5. A Lei de Licitações (8.666/93) estabelece as regras para o processo 
licitatório que deve ser observado no território brasileiro por todos 
os entes federados. Analise as assertivas a seguir e assinale V para 
verdadeiro e F para falso:

( )  De acordo com o princípio da obrigatoriedade da licitação, 
previsto na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 
salvo disposição em contrário, obras, serviços, compras e 
alienações devem ser contratados mediante processo licita-
tório público que assegure a igualdade de condições entre 
todos os participantes.

( )  Os recursos administrativo-licitatórios, na lei licitatória geral, 
têm, via de regra, o efeito suspensivo, salvo os apresentados em 
face de inabilitação e contra o julgamento das propostas.

( )  Conforme o previsto na Lei Geral de Licitações, são modalida-
des de licitação: concorrência, melhor técnica, menor preço e 
tomada de preço.

( )  A modalidade de tomada de preços é utilizada para a venda de 
bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados.

( )  No que diz respeito à licitação, na modalidade concurso, é cor-
reto afirmar que o edital deve ser publicado na Imprensa Oficial 
com antecedência mínima de 30 dias.

Assinale a sequência correta:

( )  V — F — F — F — F.

( )  F — V — F — V — F.

( )  F — F — V — V — V.

( )  V — F — F — V — V.
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Unidade 3

 Seção 1: Modalidades de licitação da Lei 
no 10.520/2002

Nesta seção, vamos conhecer as duas modalidades 
de licitação da Lei no 10.520/2002: pregão presencial 
e pregão eletrônico, por meio do conceito, carac-
terísticas, possibilidades, fases interna e externa e 
recursos. 

 Seção 2: Parceria público-privada (PPP)
Esta seção objetiva apresentar as parcerias público-
-privadas por meio do seu histórico, conceito e for-
mas de parcerias. 

Objetivos de aprendizagem: a intenção do estudo desta unidade 
é o aprofundamento do tema sobre a licitação, o que se dará ao 
refletirmos acerca de uma modalidade específica de licitar, conhecida 
como pregão. O objetivo é conhecer o pregão presencial e o pregão 
eletrônico, verificando suas possibilidades de ocorrência, suas fases 
interna e externa, bem como os recursos aplicáveis nesta modalidade 
de licitação. Almeja-se um maior conhecimento sobre o pregão por 
ser uma importante modalidade de licitação, utilizada com muita 
frequência pelo Poder Público. Objetiva-se, ainda, compreender uma 
importante — e relativamente nova — modalidade de contratação 
realizada pelo Poder Público, conhecida como parceria público-privada, 
ou PPP, ao abordar seu histórico, conceito, formas de parcerias e regras 
aplicadas a essa contratação que vem, cada vez mais, solidificando-se 
no direito administrativo brasileiro. 

Janaina Carla da Silva Vargas Testa

Pregão e parceria 
público-privada (PPP)
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Introdução ao estudo

Olá! Tudo bem com você? Eu sou a professora Janaina Vargas Testa, advo-
gada, mestranda em Direito, e animadíssima para introduzir o estudo que propus 
a você nesta unidade. Para tanto, conto com o seu interesse em aprofundar o 
conhecimento já adquirido sobre licitações e contratos administrativos. 

Vamos iniciar esta jornada por meio do estudo de uma modalidade espe-
cífica de licitação e finalizar a discussão compreendendo situações acerca de 
uma contratação específica executada pelo poder público. 

Quando você optou por escolher essa carreira, sabia da importância que ela 
tem para a sociedade? Você sabe qual é a dimensão da responsabilidade que o 
gestor deve ter ao lidar com o patrimônio público? E, afinal, o que o patrimônio 
público tem a ver com a licitação? É o que iremos descobrir. 

Com o objetivo de refletir sobre todas estas problemáticas, propomos, nesta 
unidade, um estudo sobre o pregão presencial e o pregão eletrônico, uma mo-
dalidade específica de licitação.

Ultrapassada esta etapa, nossa conversa será direcionada para o estudo 
de uma forma peculiar de contratação da Administração Pública: as parcerias 
público-privadas. Bons estudos!

Seção 1 Modalidades de licitação da  
Lei no 10.520/2002

Para a Administração Pública realizar obras, prestar serviços públicos, ce-
lebrar compras e alienações, faz-se necessária a contratação de pessoas e/ou 
a aquisição de produtos ou serviços. No entanto, essa contratação não é feita 
livremente pelo Poder Público, mas mediante processos de licitação pública. 

A licitação tem o objetivo de possibilitar a qualquer ente da sociedade a par-
ticipação nesta contratação pela Administração Pública e desde que atendidos 
os requisitos, todos podem concorrer, apresentando propostas ao setor público. 

Desse modo, podemos conceituar licitação como um procedimento admi-
nistrativo de observância obrigatória pela Administração Pública, em que haja 
igualdade entre os participantes, devendo ser selecionada a melhor proposta 
apresentada pelos interessados, desde que preenchidos os requisitos mínimos 
necessários ao bom cumprimento das obrigações. 
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Isso significa que licitar é o mesmo que uma disputa isonômica com o fim 
de selecionar a proposta mais vantajosa aos interesses do Poder Público. Sele-
cionada a melhor proposta, um contrato administrativo será celebrado entre a 
administração pública e o particular que venceu o processo licitatório para a 
realização de uma obra, de um serviço, para a realização de uma concessão, 
permissão, compra, alienação (venda) ou locação.

Oprocesso licitatório deve se ater a alguns princípios, tais como o respeito à 
isonomia (igualdade), ao formalismo (seguir procedimentos específicos), à publi-
cidade (os atos da licitação devem ser públicos), à igualdade entre os licitantes, 
sigilo na apresentação das propostas (até a respectiva abertura), vinculação ao 
instrumento convocatório (edital), julgamento objetivo, probidade e moralidade 
administrativa, adjudicação obrigatória ao vencedor, competitividade.

Você já aprendeu que a natureza jurídica da licitação é a de procedimento 
administrativo com fim seletivo, porque o procedimento constitui um conjunto 
ordenado de documentos e atuações que servem de antecedente e fundamento 
a uma decisão administrativa, assim como às providências necessárias para 
executá-la. Por isso, a licitação é procedimento vinculado, não cabendo à 
administração pública atuar no seu campo discricionário. 

Temos, ainda, que os fundamentos da realização da licitação são resguar-
dar a moralidade administrativa e a necessidade de proporcionar igualdade de 
oportunidades a todos quantos se interessam em contratar com a Administração 
(CARVALHO FILHO, 2009).

As modalidades licitatórias previstas, entretanto, na Lei no 8.666/93, em 
muitos casos, não conseguiram dar a celeridade desejável à atividade admi-
nistrativa destinada ao processo de escolha de futuros contratantes. As grandes 
reclamações dos órgãos administrativos tinham como alvo os contratos menores 
ou de mais rápida conclusão, prejudicados pela excessiva burocracia do pro-
cesso regular de licitação, como bem observou o autor Carvalho Filho (2009). 
É neste contexto que surgiu a necessidade de instaurar uma nova modalidade 
que atendesse a esses anseios: o pregão. 

O pregão, uma das modalidades de licitação, foi instituído pela Medida 
Provisória nº 2026/ 2000, não estando arrolado no artigo 22 da Lei de Licita-
ções nº 8.666/1993, que prevê outras modalidades de licitação, tais como a 
concorrência, carta-convite etc., sendo, portanto, o pregão uma nova modali-
dade de licitação, além daquelas já previstas na legislação.
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A modalidade de licitação denominada de pregão serve para a aquisição de 
bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A 
disputa entre os licitantes é feita através de propostas e lances em sessão pública.

A supracitada Medida Provisória foi reeditada 18 vezes; enquanto ocor-
riam as reedições, o pregão somente era aplicável no âmbito da união Federal 
(ALEXANDRINO; PAULO, 2010). Tal fato ocorreu até o surgimento da Lei 
nº 10.520/2002, quando, na ementa da Lei, houve menção de que o pregão 
poderia ser usado no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
introduzindo no texto as alterações necessárias à adequação do instituto a 
todos os entes federativos. 

Desse modo, todos os entes federativos poderão utilizar esta modalidade 
licitatória, observando as regras gerais e as condições delineadas pela lei referida 
acima, que assim passou a se caracterizar com lei nacional. 

O artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002 definiram a finalidade 
do pregão: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, 
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 
no mercado (BRASIL, 2002).

A modalidade pregão adota como critério de julgamento o menor preço da 
proposta. Pretende-se, assim, que a Administração Pública obtenha vantagem 
ao buscar o menor preço entre as propostas apresentadas fazendo correto uso 
dos recursos públicos disponíveis.

A finalidade do pregão é a de propiciar maior celeridade e eficiência no 
processo de seleção de futuros contratados, logo o pregão deve ser utilizado 
obrigatoriamente sempre que o motivo para a licitação seja hipótese de adotá-
-lo, pois assim a Administração Pública estará a atender ao fim público da lei 
(CARVALHO FILHO, 2009). 

A particularidade especial da modalidade de pregão reside na adoção 
especial do princípio da oralidade. Enquanto nas formas comuns de licitação 
a manifestação da vontade dos proponentes se formaliza sempre através de 
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documentos escritos (propostas), no pregão os participantes poderão oferecer 
outras propostas verbalmente na sessão pública destinada à escolha. 

Nesse contexto, há duas modalidades de pregão: o pregão presencial (ou 
comum) e o pregão eletrônico. O primeiro se caracteriza pela presença, em 
ambiente físico, de agentes da Administração (pregoeiro, por exemplo) e dos 
interessados em determinadas etapas do procedimento. O segundo é o que se 
processa em ambiente virtual por meio da tecnologia de informação (internet). 

São essas modalidades de pregão que discutiremos nos próximos tópicos. 

O que você pensa sobre o pregão eletrônico? Você o considera extre-
mamente importante para a modernização da administração Pública?

Questões para reflexão

1.1 Pregão presencial e pregão eletrônico
Cabe, em primeiro lugar, apresentar as diferenças entre o pregão presencial 

e o pregão eletrônico, bem como as vantagens e desvantagens de cada um. Pelo 
tópico anterior, você já entendeu como se processa cada uma das modalidades. 
Pois bem, agora é o momento de aprofundar este assunto. 

O pregão eletrônico apresenta algumas vantagens em relação ao presencial. 
Primeiramente, há redução de papel, já que os atos se produzem pela Internet. 
Há também menor sobrecarga para o pregoeiro, já que há menos documen-
tos para analisar. Segundo, o pregão eletrônico, sem dúvida, é mais célere e 
eficaz quando se trata de licitação por itens ou lotes. Além disso, os recursos 
da tecnologia da informação aproximam as pessoas e encurtam as distâncias, 
permitindo atuação com maior eficiência por parte da Administração (CAR-
VALHO FILHO, 2009).

Mas será que não há desvantagens no pregão eletrônico? O autor Carvalho 
Filho (2009) nos traz algumas: primeiro, nem todos os entes federativos (União, 
Estados, Distrito Federal e municípios) têm ainda o sistema que permite a mo-
dalidade eletrônica; segundo, as empresas de pequeno porte também não têm 
acesso à rede de informações. Da mesma forma, o pregão presencial será mais 
adequado quando houver necessidade de exibição de produtos ou de análise 
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mais detalhada de planilha de composição de custos, tarefa extremamente 
complexa. 

Antes de estudamos as fases interna e externa do pregão, bem como o seu 
objeto licitatório, convém lembrar que o pregão presencial e eletrônico são 
realizados com as mesmas fases e etapas. A diferença, conforme apregoa o 
art. 2º da Lei nº 10.520/2002, é que o pregão eletrônico realiza-se mediante 
disputa à distância, em sessão pública, utilizando sistema que promova a co-
municação pela Internet (ALEXANDRINO; PAULO, 2010). 

Você sabe em quais situações a modalidade de licitação conhecida como 
pregão pode ser utilizada? Esta é a pergunta inicial que você deve ser capaz 
de responder para entender o pregão. 

O pregão é utilizado para a aquisição de bens e para a contratação de 
serviços comuns. Isso significa que esta modalidade de licitação não pode ter 
como objeto a contratação de obras públicas e de bens e serviços não qualifi-
cados como comuns, conforme art. 1º da Lei nº 10.520/2002 supratranscrito. 

É perceptível, pela leitura do artigo acima, que a definição legal sobre o que 
são bens e serviços apresenta-se de forma imprecisa. Assim, para especificar 
quais são os bens e serviços comuns foi expedido o Decreto nº 3.555, publi-
cado em 09 de agosto de 2000. No anexo do Decreto, onde há a enumeração, 
pode-se constatar que praticamente todos os bens e serviços foram considerados 
comuns; poucos, na verdade, estarão fora da relação, o que significa que o 
pregão será adotado em grande escala. 

Segundo o autor Carvalho Filho (2009), os bens comuns constantes no 
decreto se dividem em bens de consumo (os de frequente aquisição) e bens 
permanentes (mobiliário, veículo etc.). Os serviços comuns são de natureza 
variada, incluindo os de apoio administrativo, hospitalares, conservação e lim-
peza, vigilância, transporte, evento, assinatura de periódicos, serviços gráficos, 
informática, hotelaria, atividades auxiliares (motorista, garçom, ascensorista, 
copeiro, mensageiro, secretaria, telefonista etc.). 

A grande novidade da modalidade do pregão diz respeito ao valor do futuro 
contrato, eis que não há restrição quanto ao valor a ser pago. Isso significa que 
não importa o vulto dos recursos necessários ao pagamento do fornecedor, 
critério diametralmente oposto aos adotados para as modalidades gerais da 
licitação, cujo postulado básico é a adequação de cada tipo à respectiva faixa 
de valor (CARVALHO FILHO, 2009).
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Logo, se não houver hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 
a contratação de bens e serviços comuns pode ser precedida do pregão, inde-
pendentemente de seu custo. 

Inclusive, a lei passou a permitir o uso da modalidade de pregão presen-
cial e eletrônico nas licitações de registro de preço destinadas à contratação 
de bens e serviços comuns da área da saúde (CARVALHO FILHO, 2009). Para 
tanto, caracterizou tais bens e serviços comuns como aqueles necessários ao 
atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) e que 
ostentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no 
edital por meio de especificações usuais do mercado. 

Entendido, portanto, o objeto do pregão, ou seja, em que hipótese é pos-
sível utilizar esta modalidade licitatória, cabe agora entender as fases interna 
e externa do pregão. 

A fase interna do pregão é a que se constitui do conjunto de atos e ativida-
des de caráter preparatório a cargo do órgão administrativo: “São providências 
administrativas que antecedem a realização das atividades que contam com a 
participação de terceiros” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 293). Esta fase prepa-
ratória consiste na apresentação da justificativa da necessidade de contratação 
pela autoridade administrativa; a definição do objeto da competição e o que 
será exigido para a habilitação. Cumpridos tais requisitos, será necessário tomar 
outras providências: os critérios de aceitação das propostas; a antecipação das 
cláusulas contratuais, com a necessária fixação do prazo de fornecimento; as 
sanções para a hipótese de inadimplemento; a avaliação prévia dos bens ou 
serviços a serem contratados (CARVALHO FILHO, 2009). 

Importante destacar, nesta fase interna, a figura do pregoeiro, a quem in-
cumbe dirigir todos os trabalhos, inclusive receber as propostas e lances, ana-
lisar sua aceitabilidade e classificação e decidir sobre a habilitação e proceder 
à adjudicação do objeto do pregão ao licitante vencedor. O pregoeiro contará 
com uma equipe de apoio, integrantes em sua maioria de servidores efetivos 
ou trabalhistas, preferencialmente do quadro permanente. 

A fase externa é constituída de atos e atividades que contam com a partici-
pação da Administração e de terceiros. Nela se consuma realmente o processo 
de escolha da melhor proposta e do futuro contratado, estando a respectiva 
disciplina nas regras do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 (BRASIL, 2002):

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a con-
vocação dos interessados e observará as seguintes regras:
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I — a convocação dos interessados será efetuada por meio 
de publicação de aviso em diário oficial do respectivo 
ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação 
local, e facultativamente, por meios eletrônicos e con-
forme o vulto da licitação, em jornal de grande circula-
ção, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º;
II — do aviso constarão a definição do objeto da licitação, 
a indicação do local, dias e horários em que poderá ser 
lida ou obtida a íntegra do edital;
III — do edital constarão todos os elementos definidos na 
forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o 
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;
IV — cópias do edital e do respectivo aviso serão colo-
cadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e 
divulgadas na forma da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro 
de 1998;
V — o prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não será inferior 
a 8 (oito) dias úteis;
VI — no dia, hora e local designados, será realizada ses-
são pública para recebimento das propostas, devendo o 
interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for 
o caso, comprovar a existência dos necessários poderes 
para formulação de propostas e para a prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame;
VII — aberta a sessão, os interessados ou seus represen-
tantes, apresentarão declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entre-
garão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura 
e à verificação da conformidade das propostas com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
VIII — no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais 
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor;
IX — não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condi-
ções definidas no inciso anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos;
X — para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de menor preço, observados os prazos 
máximos para fornecimento, as especificações técnicas 
e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade defi-
nidos no edital;
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XI — examinada a proposta classificada em primeiro lu-
gar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
XII — encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta para verificação do aten-
dimento das condições fixadas no edital;
XIII — a habilitação far-se-á com a verificação de que 
o licitante está em situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço — FGTS, e as Fazendas Estaduais e 
Municipais, quando for o caso, com a comprovação de 
que atende às exigências do edital quanto à habilitação 
jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;
XIV — os licitantes poderão deixar de apresentar os 
documentos de habilitação que já constem do Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf 
e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes 
o direito de acesso aos dados nele constantes;
XV — verificado o atendimento das exigências fixadas no 
edital, o licitante será declarado vencedor;
XVI — se a oferta não for aceitável ou se o licitante desa-
tender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará 
as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor;
XVII — nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o 
pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor;
XVIII — declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos;
XIX — o acolhimento de recurso importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
XX — a falta de manifestação imediata e motivada do 
licitante importará a decadência do direito de recurso e 
a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor;
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XXI — decididos os recursos, a autoridade competente 
fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor;
XXII — homologada a licitação pela autoridade com-
petente, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo definido em edital; e
XXIII — se o licitante vencedor, convocado dentro do 
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o con-
trato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.

Pela leitura do artigo 4º e seus incisos supratranscritos, é possível reconhecer 
que há uma sucessividade de fases, quer dizer, o seguimento de etapas que 
permitam o desenvolvimento do processo seletivo. A convocação se faz por 
publicação de aviso na imprensa oficial da entidade federativa interessada ou 
em jornal de circulação local. O edital é o ato no qual vai ser apresentado o 
detalhamento da licitação. Na sessão haverá uma reunião entre o pregoeiro e os 
participantes da licitação, que tem por objetivo possibilitar a escolha do futuro 
fornecedor do bem ou do serviço previstos no edital, quando os participantes 
deverão apresentar, em envelopes separados, os documentos de habilitação 
e a proposta. Abertos os envelopes contendo as propostas, cabe ao pregoeiro 
verificar, de imediato, se estão em conformidade com os requisitos previstos no 
edital. Diante disso, serão selecionadas as três melhores propostas que poderão 
fazer lances verbais e sucessivos (CARVALHO FILHO, 2009). 

Após a classificação é que o pregoeiro vai proceder à análise dos documen-
tos referentes à habilitação. No pregão, só haverá a necessidade de examinar 
os documentos de habilitação relativos ao licitante vencedor. Verifica-se que 
há uma simplificação do procedimento se comparado com os adotados por 
outras modalidades de licitação, pois o exame desses documentos é trabalhoso 
e demorado se for feito em relação a todos os participantes da licitação. 

Nesse sentido, pergunta-se: e se o licitante vencedor for inabilitado? O 
pregoeiro analisará os documentos de habilitação apresentados pelo licitante 
que estiver em segundo lugar na ordem de classificação, e assim continuará 
procedendo até que encontre um licitante que atenda integralmente às condi-
ções de habilitação fixadas no edital. 

A classificação final do certame permite ao pregoeiro praticar ato administra-
tivo declaratório, pelo qual será apontado o vencedor definitivo do pregão, con-
forme dispõe o inciso XV do artigo 4º, transcrito acima, da Lei nº 10.520/2002.
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Para o licitante se declarar vencedor final, ele deverá: ter apresentado pro-
posta compatível com o edital; ter oferecido o menor preço; ter sido considerado 
pelo pregoeiro como autor de preço aceitável; ter sido devidamente habilitado. 

Após o julgamento de eventuais recursos apresentados ao ato de declaração 
do vencedor, a autoridade competente, não o pregoeiro, fará a adjudicação 
ao licitante vencedor, seguida da homologação do resultado. O vencedor, en-
tão, será convocado para assinar o contrato no prazo previamente designado 
no edital e, se não comparecer para a assinatura do prazo de validade de sua 
proposta, serão convocados os demais licitantes na ordem final de classifica-
ção, consoante determinação do art. 4º, inciso XXIII, da Lei n. 10520/2002, já 
transcrito retro. 

Ainda sobre esta modalidade específica de licitação, não se pode deixar 
de mencionar o caso das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP). A Constituição Federal, em seus artigos 170, inciso IX, e 179, estatuíram 
acerca do tratamento favorecido e diferenciado a estas empresas com o intuito 
de reconhecer a sua fragilidade perante o grande empresário. A ideia é destinar 
algumas regras específicas a fim de ampliar seu acesso ao mercado por meio 
da redução de entraves burocráticos. 

Nesse contexto, a Lei Complementar nº 123/2006 criou a preferência na 
contratação para as ME ou EPP: “a preferência decorre de empate entre uma 
dessas empresas e outra (ou outras) que não tenha a mesma qualificação jurí-
dica. Por outro lado, se o empate se der entre duas dessas empresas, o critério 
não pode ser adotado [...]” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 304). O legislador 
considerou empate qualquer situação em que propostas oferecidas por micro-
empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta de melhor classificação. No caso do pregão, a lei fixou em 
até 5% (cinco por cento) o intervalo percentual para o mesmo caso de empate. 

Na modalidade de licitação conhecida como pregão, ainda há a possibili-
dade de convocar a ME ou EPP para oferecer nova proposta no prazo máximo 
de cinco minutos após o encerramento dos lances, o que poderá ser feito, 
inclusive, por lances orais. 
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Sobre o pregão, leia o texto “O pregão como modalidade de licitação”, disponível em: <www.
ofen.com.br/file/1061942_file.pdf>. 

Leia a Lei nº 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, que regulamentou o pregão em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm>.

Para saber mais

1.2 Recursos e sanções no pregão
Após a divulgação formal do vencedor mediante o ato de declaração, haverá 

possibilidade de os outros licitantes apresentarem recurso contra este ato de 
declaração. O interessado irá se manifestar quanto à intenção de recorrer, tão 
logo o pregoeiro faça a declaração, sob pena de gerar a preclusão do direito de 
recorrer. A manifestação pelo direito de recorrer deve ser fundamentada, pois, 
segundo Carvalho Filho (2009), deve-se evitar que o recurso seja interposto 
por mero capricho ou de forma temerária. 

Cumpre informar que a manifestação no intuito de recorrer deve ser imediata, 
enquanto a apresentação das razões recursais deve ser apresentada no prazo de 
três dias úteis. O provimento do recurso implicará a invalidação dos atos insus-
cetíveis de aproveitamento, e os demais não precisarão ser afetados, de modo 
que poderão permanecer quando for recomposto parcialmente o procedimento. 

Seria interessante que você fizesse novamente a leitura do art. 4º da Lei  
nº 10.520/2002 com o intuito de verificar o procedimento do recurso. 

Com o objetivo de exemplificar a possibilidade de recorrer, segue um caso 
real em que um dos participantes da licitação na modalidade de pregão presen-
cial apresentou recurso em face da decisão que concluiu pela inabilitação da 
empresa, por entender a inexistência de preenchimento de todos os requisitos. 

Conforme mencionado, a doutrina aponta, como um dos requisitos para a 
propositura de recurso, a manifestação tempestiva pelo direito de recorrer, ou 
seja, logo após o ato de declaração por parte do pregoeiro. Em um caso apre-
sentado no estado do Ceará, através do protocolo nº 2013/001168, a empresa 
L&S Soluções em Serviços de Limpeza Ltda. ME., na sessão pública de pregão 
presencial realizada em 20/02/2013, em que pese tenha apresentado o recurso 
tempestivamente e de forma fundamentada, não obteve êxito no julgamento do 
recurso. 
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O pedido recursal da empresa supracitada era pela modificação do julga-
mento com a finalidade de reverter a declaração de sua desabilitação no Pregão 
Presencial nº 04/2013. A empresa D&L Serviços e Construções Ltda. — EPP, 
que também participou do certame, apresentou contrarrazões ao recurso apre-
sentado pela empresa inabilitada (L&S). 

A Recorrente (L&S) foi considerada inabilitada porque apresentou Certidão 
Negativa de Pedido de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial, prevista 
no edital licitatório, vencida. Alegou a recorrente ter cumprido todas as exi-
gências editalícias, em especial a qualificação econômico-financeira, por meio 
da Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata ou Recuperação 
Judicial, expedida até 60 (sessenta) diasantes da data limite para apresentação 
dos envelopes, passada pelo Cartório Distribuidor da Comarca de seu domi-
cílio. Alegou, por fim, a recorrente que o edital faria referência ao prazo de 
validade da certidão de falência, quando estabeleceu o prazo de 60 (sessenta) 
dias, então a certidão por ela apresentada estaria dentro de tal prazo prescrito. 

Em contrarrazões, a empresa D&L asseverou que a certidão de falência é um 
documento exigível em licitações, e que o edital não afirmava que as certidões 
teriam prazo de validade de 60 dias, mas que as referidas certidões deveriam 
ser expedidas com até 60 dias anteriores à data da apresentação dos envelo-
pes. A empresa D&L requereu a manutenção da declaração de desabilitação 
da empresa concorrente L&S. 

O recurso foi julgado improcedente pelo Conselho Regional de Contabili-
dade do Estado de Ceará (CRCCE). Leia a fundamentação parcial da decisão do 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Ceará em relação ao recurso 
apresentado (CRCCE, 2013):

Todos os documentos exigidos no Edital do Pregão Presen-
cial nº 04/2013, item 8, devem ser entregues observando 
o que preceitua o edital e, é claro, dentro de seus respec-
tivos prazos de validade. A validade de um documento 
está para este com a vigência está para lei, documento 
vencido macula a habilitação do licitante, pois fere o 
princípio da isonomia, princípio este baluarte das lici-
tações públicas.As licitações públicas pautam-se num 
conjunto de formalidades, que devem ser observadas, 
quando pautadas na legislação em vigor, desconsiderar 
qualquer formalidade desses processos é ferir a lei, além 
do que se observaria a mácula ao princípio da vinculação 
ao edital, acima tratado. No caso em tela, mesmo susten-
tado o contrário pela recorrente, a aceitação de certidão 
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vencida para habilitação de licitante, seria admitir a 
quebra dos ditames da Lei nº 8666/93, aqui usada subsi-
diariamente, nos termos do art. 9º, da Lei nº 10520/02. 
[...] No caso em tela, mesmo sustentado o contrário pela 
recorrente, a aceitação de certidão vencida para habilita-
ção de licitante, seria admitir a quebra aos ditames da Lei 
nº 8666/93, aqui usada subsidiariamente, nos termos do 
art. 9º, da Lei nº 10520/02.

Veja, então, que a empresa exerceu o seu direito de recorrer, mas não ob-
teve êxito porque não preencheu todos os requisitos do edital, deixando de 
apresentar um documento válido para a participação do certame. Ressalta-se 
que as empresas participantes do procedimento licitatório podem também se 
posicionar em face do resultado da licitação, quando perceber que há alguma 
ilegalidade, desde que o recurso seja devidamente fundamentado. 

Com o intuito de evitar que certos interessados participem de modo indevido 
da licitação, foram previstas sanções para determinados comportamentos, con-
siderados infrações administrativas. Essas infrações têm origem na realização 
de algumas condutas ilícitas (CARVALHO FILHO, 2009, p. 301):

a) Não celebrar o contrato, quando o vencedor é convo-
cado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) Deixar de entregar documentação exigida para o 
certame;

c) Apresentar documentação falsa;
d) Dar causa ao retardamento da execução do objeto do 

contrato;
e) Não manter a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Assumir comportamento inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal. 

Configuradas as infrações, haverá sanção administrativa, como o impedi-
mento e a suspensão de licitar e de contratar com a Administração Pública por 
prazo de até cinco anos, enquanto subsistirem aos motivos da apenação. O 
infrator pode também ser descredenciado do SICAF — Sistema de Cadastra-
mento Unificado de Fornecedores.

Em relação ao desfazimento da licitação, imperioso destacar que a Lei  
nº 10.520/2002 foi silente a respeito. Em que pese tal fato, o Decreto nº 3.555, 
todavia, previu a anulação do procedimento, em caso de ilegalidade, e de 
revogação, por razões de interesse público. 
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Importante informar que, no caso de revogação, o administrador não tem 
inteira liberdade de desfazer o processo. Assim, a revogação é condicional, ou 
seja, só pode ocorrer se os motivos administrativos se originarem de fato super-
veniente e devidamente comprovado, exigindo, inclusive, que seja pertinente 
e suficiente para dar amparo ao ato de revogação (CARVALHO FILHO, 2009).

Vale mencionar, ainda, que a despeito da simplificação do procedimento 
do pregão em relação às modalidades previstas na Lei de Licitações (Lei  
nº 8.666/1993), faz-se necessário que haja um controle da atuação administra-
tiva. Deste modo, a fim de propiciar tal controle, exige-se que os atos essenciais 
do pregão, ainda quando oriundos de meios eletrônicos, sejam formalizados 
em um processo administrativo. O processo administrativo é indispensável à 
observância do princípio da publicidade e à função de auditoria e controle 
exercida pelos órgãos competentes (CARVALHO FILHO, 2009). 

Sobre as penalidades na licitação do pregão, leia o texto disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/20712/cumulacao-de-penalidades-lei-do-pregao-e-lei-de- 
licitacoes>.

Para saber mais

1. O procedimento administrativo de observância obrigatória pelas 
entidades governamentais, em que, observada a igualdade entre os 
participantes, deve ser solucionada a melhor proposta, desde que 
preenchidos os requisitos mínimos, é conhecido como:

a) Ato administrativo. 

b) Contrato administrativo. 

c) Exercício do poder vinculado. 

d) Contrato de concessão. 

e) Licitação pública. 

2. Conceitue a modalidade de licitação conhecida como pregão. 

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Parceria público-privada (PPP)

2.1 Histórico e conceito das PPP
O tema desta seção — Parceria público-privada (PPP) — deve ser entendido 

em um contexto histórico específico. A PPP, espécie de contrato de concessão, 
insere-se num processo de modernização do Estado, no sentido de reformá-
-lo por meio da descentralização administrativa, cujo objetivo é permitir que 
a Administração Pública, ao deixar de ser burocrática, torne-se gerencial e 
eficiente. A ideia é diminuir o tamanho do Estado para que a Administração 
Pública também busque resultados na prestação de serviços públicos. 

Você estudou nas unidades anteriores a teoria geral dos contratos adminis-
trativos, bem como o conceito de serviço público, vamos retomar, brevemente, 
esta conversa neste nosso estudo. Seria interessante que você fizesse uma 
releitura das primeiras unidades para iniciar o estudo sobre parceira público-
-privada. É importante ter o domínio sobre a gestão de contratos e contratos 
administrativos. Para tanto, faz-se necessário também dominar o conceito de 
serviços públicos. Você sabe o que são serviços públicos? E o que são contratos? 
O que são concessões?

A primeira pergunta nos leva a informar que não existe um conceito único 
de serviço público por parte dos estudiosos. Existem, na verdade, diversas es-
colas e correntes teóricas que tentam indicar os elementos para a identificação 
de uma atividade como serviço público. Em que pese tal fato, vamos tentar, de 
um modo geral, trazer uma definição da expressão “serviço público”. 

Em sentido subjetivo, pode ser usado como sinônimo de administração pública, 
assim, não se refere a qualquer atividade específica, e, sim, ao conjunto de órgãos 
e entidades que desenvolvem atividades administrativas. Em sentido objetivo, a 
expressão “serviço público” reporta a determinada atividade ou a um conjunto 
de atividades. Assim, teríamos: serviço público como “aparelho administrativo do 
Estado” (subjetivo) e serviço público como atividade realizada (objetivo). 

Na discussão que aqui se faz presente, utilizaremos a expressão “serviço 
público” como atividade, no seu sentido objetivo. Logo, serviço público é 
toda atividade realizada direta e indiretamente pelo Poder Público e colocada 
à disposição da sociedade. 

Para entender melhor, vamos conhecer algumas conceituações trazidas pe-
los doutrinadores. Para Carvalho Filho (2009), serviço público é toda atividade 
prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de direito 
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público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da co-
letividade. Para Di Pietro (2011), é toda prestação estatal que satisfaça direta ou 
indiretamente uma necessidade ou interesse da população; Mello (2009) define 
o serviço público como toda atividade de oferecimento de utilidade ou como-
didade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado 
ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime de Direito Público — portanto, 
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais — instituído 
pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como próprios no sis-
tema normativo; e, para Alexandrino e Paulo (2010), serviço público é atividade 
administrativa concreta traduzida em prestações que diretamente representem, 
em si mesmas, utilidades ou comodidades materiais para a população em geral, 
executada sob regime jurídico de direito púbico pela administração pública ou, 
se for o caso, por particulares delegatários (concessionários e permissionários, 
ou, ainda, em restritas hipóteses, detentores de autorização de serviço público). 

Depois de ler todas essas definições, tenho certeza de que você compreendeu 
a expressão “serviço público”. Agora é o momento de entender que quando o 
Poder Público celebra “contratos”, estes estão relacionados com a prestação de 
serviços públicos. 

Finalizando essa premissa, passaremos para o segundo questionamento que 
iniciou a nossa discussão: O que são contratos? Contratos, sejam públicos ou 
privados, são acordos bilaterais de vontades, ou seja, resultam da manifestação 
da vontade dos contraentes. 

Essa discussão nos direciona a outro questionamento: a partir da noção de 
contrato (geral), como posso definir o que são contratos administrativos? Con-
trato administrativo é o acordo/ajuste firmado pela Administração Pública (Poder 
Público) com particulares ou com outras entidades administrativas, nos termos 
estipulados pela própria Administração Pública contratante, em conformidade 
com o interesse público, sob regência predominante do direito público. 

Da definição acima, podemos inferir que o contrato é feito pelo Poder Pú-
blico com particular ou outra entidade administrativa. Os termos do contrato 
são estipulados pelo Poder Público que está contratando, e deve prevalecer o 
interesse público, sendo o contrato regido pelo direito público.

Além da definição supra, há outros contratos, chamados de atípicos, cele-
brados pela Administração Pública que, diferentemente da definição anterior, 
são regidos pelo direito privado. Tais contratos são denominados contrato da 
administração ou contratos de direito privado da administração. E o que são 
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contratos da administração? Contrato da administração é o acordo/ajuste fir-
mado pela Administração Pública e particulares no qual a administração não 
figura na qualidade de poder público, sendo tal ajuste, por isso, regido predo-
minantemente pelo direito privado. 

Veja que, da definição supra, podemos inferir que o contrato é feito pelo 
poder público apenas com particular, e a administração, neste caso, não irá 
configurar como Poder Público, pois o contrato será regido pelo direito privado. 

Você conseguiu entender a diferença entre contratos administrativos e 
contratos da administração? A fim de exemplificar, veja a seguinte situação: 
imagine um contrato de abertura de conta-corrente firmado entre um particu-
lar e o Banco do Brasil (que é sociedade de economia mista, pertencente ao 
campo da administração pública indireta). Nessa situação, temos um contrato 
de administração e não um contrato administrativo, porque aqui não se busca o 
interesse público, mas somente o interesse das partes (banco versus particular), 
que estarão em posição de igualdade jurídica. 

Outro exemplo que pode ser destacado ocorre quando a Administração 
Pública celebra um contrato de locação com um particular. Figurando como 
locatária, também realizará um contrato da administração. 

Tendo em vista que agora você entendeu o que são contratos, por meio da 
diferenciação, inclusive, entre contrato administrativo e contrato de adminis-
tração, vamos nos concentrar, agora, na temática “contratos administrativos”. 
Um contrato administrativo é celebrado com o objetivo de melhorar o desem-
penho da administração pública — por meio da realização de obras, compras, 
fornecimentos, locações, alienações, serviços, concessões. Importante saber 
que os contratos administrativos são regidos pela Lei de Licitações, e não pelo 
Código Civil, como os demais contratos e, em qualquer caso, a Administração 
Pública só pode atuar visando à satisfação do interesse público. 

Para o autor Diogenes Gasparini (2011, p. 762): 

[...] é o ato plurilateral ajustado pela Administração Pública 
ou por quem lhe faça as vezes com certo particular, cuja 
vigência e condições de execução a cargo do particular 
podem ser instabilizadas pela Administração Pública, res-
salvados os interesses patrimoniais do contratante particular.

O contrato administrativo, obviamente, deve ser vantajoso para a Adminis-
tração Pública, pois através dele serão executados obras e serviços públicos de 
que a população brasileira tanto necessita.
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Cumpre informar que os contratos administrativos, em decorrência da 
participação da Administração Pública com a supremacia de poder, possuem 
certas características que os demais contratos não possuem. Essas peculiarida-
des são chamadas por Hely Lopes Meirelles (2010) de cláusulas exorbitantes. 
Você sabe o que são cláusulas exorbitantes? São cláusulas utilizadas apenas 
pela Administração Pública, que se traduzem por prerrogativas e direitos da 
Administração Pública.

As principais cláusulas exorbitantes existentes no direito brasileiro são: a) 
possibilidade de alteração e rescisão unilateral do contrato; b) no equilíbrio 
econômico e financeiro; na revisão de preços e tarifas; na inoponibilidade 
da exceção de contrato não cumprido; no controle do contrato. na ocupação 
provisória e na aplicação de penalidades contratuais pela Administração (MEI-
RELLES, 2010).

O artigo 58 da Lei no 8.666/1993 — Lei de Licitações — prevê essas prer-
rogativas na contratação com a Administração Pública: 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos 
instituído por esta Lei confere à Administração, em rela-
ção a eles, a prerrogativa de:
I — modificá-los, unilateralmente, para melhor adequa-
ção às finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos do contratado; 
II — rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados 
no inciso I do art. 79 desta Lei; 
III — fiscalizar-lhes a execução; 
IV — aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou 
parcial do ajuste; 
V — nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoria-
mente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vincula-
dos ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade 
de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 
pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do 
contrato administrativo (BRASIL, 1993, s/p).

Os contratos administrativos são regidos pelo direito público, entretanto, 
aplicam-se a eles, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos. 
O artigo 55 da Lei nº 8.666/1993 estatui sobre as cláusulas necessárias para 
todos os contratos administrativos (BRASIL, 1993):

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as 
que estabeleçam: 
I — o objeto e seus elementos característicos; 
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II — o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III — o preço e as condições de pagamento, os critérios, 
data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 
os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
IV — os prazos de início de etapas de execução, de 
conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 
definitivo, conforme o caso; 
V — o crédito pelo qual correrá a despesa, com a in-
dicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica; 
VI — as garantias oferecidas para assegurar sua plena 
execução, quando exigidas; 
VII — os direitos e as responsabilidades das partes, as 
penalidades cabíveis e os valores das multas; 
VIII — os casos de rescisão; 
IX — o reconhecimento dos direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
desta Lei; 
X — as condições de importação, a data e a taxa de câm-
bio para conversão, quando for o caso; 
XI — a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que 
a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do 
licitante vencedor; 
XII — a legislação aplicável à execução do contrato e 
especialmente aos casos omissos;
XIII — a obrigação do contratado de manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Observe que a Administração Pública tem o dever legal de inserir essas 
cláusulas em todos os contratos administrativos que ela participar, inclusive 
nos contratos de concessão. 

O artigo 61 da Lei de Licitações também estabelece algumas exigências 
sobre a formalização dos contratos administrativos (BRASIL, 1993):

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das 
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato 
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da 
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição 
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas con-
tratuais. Parágrafo único. A publicação resumida do ins-
trumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa 
oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, 
será providenciada pela Administração até o quinto dia 
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útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o 
seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei (BRASIL, 1993). 

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, permitiu a contratação de 
serviços públicos executados por terceiro. Isso significa descentralizar a prestação/
execução de alguns serviços específicos, consoante afirmado retro. Pois bem, 
o Poder Público atua indiretamente, ou de forma descentralizada, também por 
meio de concessão, da permissão e das parcerias público-privadas (PPP). 

Você deve ter entendido, então, que a delegação de serviços públicos co-
muns pode se dar por meio de concessão e permissão, quando o Estado passa 
para um terceiro a execução do serviço público, mas mantém a titularidade 
deste serviço.

Para entender um pouco estes institutos, segue abaixo quadro comparativo 
com as principais características das concessões e das permissões de serviços 
públicos, conforme descritas na Lei no 8.987/1995 (ALEXANDRINO, PAULO, 
2010, p. 651):

Quadro 3.1 Quadro comparativo entre concessão e permissão

CONCESSÃO PERMISSÃO

Delegação da prestação de serviço público, 
permanecendo a titularidade com o poder 
público (descentralização por colaboração).

Delegação da prestação de serviço público, 
permanecendo a titularidade com o poder 
público (descentralização por colaboração).

Prestação de serviço por conta e risco da con-
cessionária, sob fiscalização do poder conce-
dente. Obrigação de prestar serviço adequado, 
sob pena de intervenção, aplicação de penalida-
des administrativas ou extinção por caducidade. 

Prestação do serviço por conta e risco da permis-
sionária, sob fiscalização do poder concedente. 
Obrigação de prestar serviço adequado, sob 
pena de intervenção, aplicação de penalidades 
administrativas ou extinção por caducidade.

Sempre precedida de licitação, na modalidade 
concorrência. 

Sempre precedida de licitação. Não há deter-
minação legal de modalidade específica. 

Natureza contratual.
Natureza contratual; a lei explicita trata-se de 
contrato de adesão. 

Prazo determinado, podendo o contrato prever 
sua prorrogação, nas condições nele estipuladas. 

Celebração com pessoa física ou jurídica; não 
prevista permissão a consórcio de empresas. 

Celebração com pessoa jurídica ou consórcio 
de empresas, mas não com pessoa física. 

Prazo determinado, podendo o contrato prever 
sua prorrogação, nas condições nele estipuladas.

Não há precariedade. Delegação a título precário.

Não é cabível revogação do contrato. 
Revogabilidade unilateral do contrato pelo 
poder concedente. 

Fonte: Da autora (2014).
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Cabe registrar, ainda, que se faz necessária a edição de lei autorizativa para 
a execução indireta de serviços públicos mediante concessão ou permissão. 
Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, para celebrarem 
contratos de concessão ou permissão, deverão ter lei que autorize a realização 
do contrato. 

Mas será que em nenhuma situação a exigência de lei autorizativa estará 
dispensada? Sim, os serviços de saneamento básico e limpeza urbana, bem 
como os serviços públicos que a Constituição Federal, as Constituições esta-
duais e as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos municípios indiquem como 
passíveis de ser prestados mediante delegação. 

A Lei no 9.074/1995 também permitiu a concessão de serviços de transporte 
e expressamente autorizou a concessão e a permissão de serviços e obras pú-
blicas (BRASIL, 1995b):

Art. 1o Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando 
couber, de permissão, nos termos da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras 
públicas de competência da União:
[...]
IV — vias federais, precedidas ou não da execução de 
obra pública;
V — exploração de obras ou serviços federais de barra-
gens, contenções, eclusas, diques e
VII — os serviços postais. 

Embora a lei tenha autorizado a realização de concessão para serviços 
postais, convém mencionar que a Lei no 11.668/2008 autorizou a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT — a celebrar contratos de franquia 
postal (não se trata de concessão e nem de permissão de serviço público) com 
pessoas jurídicas de direito privado para desempenhar atividades auxiliares 
relacionadas com o serviço postal.

No contexto desta possibilidade de concessão de serviços públicos é que 
se inserem as parcerias público-privadas (PPP).

As PPP são reguladas pela Lei no 11.079/2004 e constituem-se como mo-
dalidades específicas de contratos de concessão. Você já ouviu falar delas? 
Como o próprio nome já diz, trata-se de uma parceria entre o setor público 
e empresas privadas para atuar em projetos de infraestrutura de grande vulto, 
que são necessários ao desenvolvimento do país, mas os recursos necessários 
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excedem a capacidade financeira do setor público, havendo necessidade de 
realizar a parceria com o setor privado. 

Sendo assim, ao setor privado será assegurado um retorno mínimo ao capital 
investido, proporcionado por uma contraprestação paga ao investidor privado 
pela administração pública. 

Você deve saber que existem vários tipos de parceria entre os setores 
público e privado, mas a Lei no 11.079/2004 reservou a expressão parceria 
público-privada para duas modalidades específicas. Nos termos do artigo 2º 
dessa lei, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, 
na modalidade patrocinada ou administrativa.

Segundo Di Pietro (2011), a parceria público-privada pode ter por objeto 
a prestação de serviço público (tal como na concessão de serviço público 
tradicional) ou a prestação de serviços de que a Administração seja a usuária 
direta ou indireta (o que também pode corresponder a serviço público), en-
volvendo ou não, neste segundo caso, a execução de obra e o fornecimento 
e instalação de bens. 

É preciso entender que a concessão de serviço público foi a primeira forma 
que o Poder Público utilizou para transferir a terceiros a execução de serviço 
público. Isto se deu a partir do momento em que o Estado foi assumindo novos 
encargos no campo social e econômico. A partir daí, sentiu-se a necessidade 
de encontrar novas formas de gestão do serviço público e da atividade privada 
exercida pela Administração. Essa situação tinha dois propósitos: a ideia de 
especialização, com vistas à obtenção de melhores resultados; de outro lado, e 
com o mesmo objetivo, a utilização de métodos de gestão privada mais flexíveis 
e mais adaptáveis ao novo tipo de atividade assumida pelo Estado. 

No contexto dessa nova maneira administrar é que foi necessário criar uma 
modalidade de contrato de concessão conhecida como parceria público-privada. 

Importante mencionar que as parceiras público-privadas têm como objetivo 
atrair o setor privado, nacional e estrangeiro, basicamente para investimentos 
em projetos de infraestrutura de grande vulto, necessários ao desenvolvimento 
do País, cujos recursos envolvidos excedem a capacidade financeira do setor 
público. 

Os autores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2010) salientam que 
a principal estratégia para atrair esses investimentos é assegurar ao parceiro 
privado um retorno mínimo sobre o capital investido. Esse retorno mínimo é 
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proporcionado por uma contraprestação paga ao investido privado pela Admi-
nistração Pública, ou seja, pelo parceiro público. 

Os que defendem a parceira público-privada argumentam que se trata da 
única forma de serem realizados no Brasil os investimentos em infraestrutura 
imprescindíveis ao seu crescimento. Os que criticam, por sua vez, informam 
que se trata de um capitalismo sem risco, em que a empresa privada sempre 
ganha: seja com o retorno direto do empreendimento, seja com a remuneração 
a ela paga pelo poder público. 

O que você pensa a respeito dos contratos de concessão? Você os 
considera legítimos e necessários para o crescimento do país?

Questões para reflexão

Sobre as PPP, não deixe de ler o artigo disponível no site: <http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_
resumo2009/relatorio/dir/maira.pdf>.

Para saber mais

2.2 Formas de parcerias público-privadas
Entendido o conceito de contrato administrativo, de serviços públicos, de 

contrato de concessão e, finalmente, de contrato de concessão por meio da 
parceria público-privada, você agora irá entender como essas parcerias se 
estabelecem. Inclusive, você pode recorrer à leitura das primeiras unidades 
deste estudo, que se destinam à discussão dos contratos administrativos, para 
facilitar o seu entendimento. 

A Lei no 11.079/2004 estatui duas espécies de parcerias público-privadas: 
Concessão patrocinada: concessão de serviços públicos ou de obras públicas 
descrita na Lei no 8.987/1995 (dispõe sobre a concessão e permissão de ser-
viço público), quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada de usuários, 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado; Conces-
são administrativa: contrato de prestação de serviços de que a administração 
pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra 
ou fornecimento e instalação de bens. 
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Ao que tudo indica, em qualquer modalidade de parceria público-privada 
haverá uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
A diferença é que na concessão administrativa essa contraprestação será o 
próprio valor que a administração pública pagará pelos serviços prestados pelo 
parceiro privado, enquanto na concessão patrocinada o valor da remuneração 
do parceiro privado resulta da soma da tarifa paga pelo usuário do serviço 
público com a contraprestação paga pelo parceiro privado. 

Vamos entender melhor?

Na primeira modalidade, tem-se a concessão patrocinada, em que a remu-
neração compreende tarifa do usuário e contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado; na segunda modalidade, tem-se a concessão ad-
ministrativa, em que a remuneração é feita exclusivamente por contraprestação 
do parceiro público ao parceiro privado, o que aproxima essa modalidade do 
contrato de empreitada (DI PIETRO, 2011). 

É possível englobar as duas modalidades em um único conceito, conforme 
preceituou a doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro (2011, p. 310):

Pode-se dizer que a parceira público-privada é o contrato 
administrativo de concessão que tem por objeto (a) a 
execução de serviço público, precedida ou não de obra 
pública, remunerada mediante tarifa paga pelo usuário 
e contraprestação pecuniária do parceiro público, ou (b) 
a prestação de serviço de que a Administração Pública 
seja a usuária direta ou indireta, com ou sem execução 
de obra e fornecimento e instalação de bens, mediante 
contraprestação do parceiro público. 

Para finalizar esta nossa discussão introdutória sobre as parcerias público-pri-
vadas e adentrar num estudo mais profundo sobre as modalidades desta parceria, 
cumpre registrar que a Lei no 11.079/2004, em seu art. 4º, estabeleceu as diretrizes 
a serem observadas na contratação de parcerias público-privadas (BRASIL, 2004):

Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão 
observadas as seguintes diretrizes:
I — eficiência no cumprimento das missões de Estado e 
no emprego dos recursos da sociedade;
II — respeito aos interesses e direitos dos destinatários 
dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua 
execução;
III — indelegabilidade das funções de regulação, juris-
dicional, do exercício do poder de polícia e de outras 
atividades exclusivas do Estado;
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IV — responsabilidade fiscal na celebração e execução 
das parcerias;
V — transparência dos procedimentos e das decisões;
VI — repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII — sustentabilidade financeira e vantagens socioeco-
nômicas dos projetos de parceria.

É interessante observar que no inciso III, supratranscrito, está explícito que 
não são passíveis de delegação a função de regulação, a atividade jurisdicio-
nal, o exercício do poder de polícia e outras atividades exclusivas do Estado. 
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2010) observam que se trata de dispo-
sitivo visivelmente inserido por excesso de cautela contra eventuais arroubos 
liberalizantes que pudessem acometer administradores de qualquer das esferas 
da Federação. Na verdade, seria uma aberração, você não concorda? Delegar 
a terceiros a função jurisdicional, isto é, as funções do poder judiciário a um 
particular. Não seria um verdadeiro absurdo? 

Para os autores acima citados, o dispositivo legal apresenta um verdadeiro 
excesso de cautela:

Dizemos “excesso de cautela” porque, segundo pensa-
mos, afiguraria aberração, desbordante das lucubrações 
liberais mais radicais, delegar, a quem quer que fosse, 
atribuições estatais quais, por exemplo, a função jurisdi-
cional. O preceito é útil, de toda sorte, quando mais não 
seja, para esclarecer que regulação e poder de polícia são 
atividades exclusivas do Estado (ALEXANDRINO; PAULO, 
2010, p. 699, grifos dos autores). 

Veja que a regulação e o poder de polícia somente podem ser exercidos 
pelo Estado, por se tratarem de atividades exclusivas estatais. Mas em você 
sabe o que são estas atividades? Tendo em vista que tal discussão foge aos 
propósitos do nosso estudo, logo abaixo você terá indicações de leituras para 
compreender melhor, ok? Em síntese, saiba que são atividades do Estado por 
meio de controle, fiscalização, sanção e aplicação de multas. 

Imprescindível, ainda, conhecer todas as cláusulas que devem estar obri-
gatoriamente previstas no contrato de parceira público-privada:

Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-
-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo 
também prever:
I — o prazo de vigência do contrato, compatível com a 
amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 
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(cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo 
eventual prorrogação;
II — as penalidades aplicáveis à Administração Pública e 
ao parceiro privado em caso de inadimplemento contra-
tual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade 
da falta cometida, e às obrigações assumidas;
III — a repartição de riscos entre as partes, inclusive os 
referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e 
álea econômica extraordinária;
IV — as formas de remuneração e de atualização dos 
valores contratuais;
V — os mecanismos para a preservação da atualidade da 
prestação dos serviços;
VI — os fatos que caracterizem a inadimplência pecu-
niária do parceiro público, os modos e o prazo de regu-
larização e, quando houver, a forma de acionamento da 
garantia;
VII — os critérios objetivos de avaliação do desempenho 
do parceiro privado;
VIII — a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de 
execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos 
envolvidos, observados os limites dos §§ 3o e 5o do art. 
56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se 
refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso 
XV do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
IX — o compartilhamento com a Administração Pública 
de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decor-
rentes da redução do risco de crédito dos financiamentos 
utilizados pelo parceiro privado;
X — a realização de vistoria dos bens reversíveis, po-
dendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro 
privado, no valor necessário para reparar as irregularida-
des eventualmente detectadas.
XI — o cronograma e os marcos para o repasse ao par-
ceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na fase 
de investimentos do projeto e/ou após a disponibilização 
dos serviços, sempre que verificada a hipótese do § 2o do 
art. 6o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012)
§ 1o As cláusulas contratuais de atualização automática 
de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, 
quando houver, serão aplicadas sem necessidade de ho-
mologação pela Administração Pública, exceto se esta 
publicar, na imprensa oficial, onde houver, até o prazo 
de 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, razões 
fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a rejeição 
da atualização.

Processos.indb   113 7/28/14   3:05 PM



114 P R O C E S S O S  L I C I T A T Ó R I O S

§ 2o Os contratos poderão prever adicionalmente:
I — os requisitos e condições em que o parceiro público 
autorizará a transferência do controle da sociedade de 
propósito específico para os seus financiadores, com o 
objetivo de promover a sua reestruturação financeira 
e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, 
não se aplicando para este efeito o previsto no inciso I 
do parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995;
II — a possibilidade de emissão de empenho em nome 
dos financiadores do projeto em relação às obrigações 
pecuniárias da Administração Pública;
III — a legitimidade dos financiadores do projeto para re-
ceber indenizações por extinção antecipada do contrato, 
bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas 
estatais garantidores de parcerias público-privadas.

Nos próximos tópicos, abordaremos cada modalidade de parceira 
público-privada. 

Sobre o poder regulatório e de polícia do Estado, leia os textos dos endereços eletrônicos indi-
cados a seguir:

  <http://jus.com.br/artigos/24251/poder-de-policia-poder-ordenador-e-regulacao>;

  <http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6083>.

Para saber mais

2.2.1 Concessão patrocinada

A concessão patrocinada é uma concessão de serviço público sujeito a 
regime jurídico parcialmente diverso da concessão de serviço público comum, 
ordinária ou tradicional, disciplinada pela Lei no 8.987/95. A concessão patroci-
nada foi definida pela Lei no 11.079/2004 nos seguintes termos (BRASIL, 2004): 

Art. 2o Parceria público-privada é o contrato adminis-
trativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 
administrativa.
§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, 
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de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicio-
nalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

Veja que haverá parceira público-privada quando envolver uma contrapres-
tação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, conforme salientado 
retro. Para esclarecer ainda mais o conceito desta modalidade de parceria, Di 
Pietro (2011, p. 310) assim dispôs: 

É possível definir concessão patrocinada como o contrato 
administrativo pelo qual a Administração Pública (ou o 
parceiro público) delega a outrem (o concessionário ou 
parceiro privado) a execução de um serviço público, 
precedida ou não de obra pública, para que o execute, 
em seu próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário, 
acrescida de contraprestação pecuniária paga pelo par-
ceiro público ao parceiro privado. 

No que se diz respeito ao conceito, a principal diferença entre a conces-
são patrocinada — modalidade de parceria público-privada — e a concessão 
de serviço público comum é a que diz respeito à forma de remuneração do 
serviço. Aliás, esta é a diferença observada pelos autores Alexandrino e Paulo 
(2010), ao salientar que o legislador teve a preocupação de explicitar que deve 
ser entendida por concessão comum a concessão de serviços públicos ou de 
obras públicas de que trata a Lei no 8.987/1995, quando não envolver contra-
prestação do parceiro público ao parceiro privado. 

Outra diferença é aquela que diz respeito aos riscos que, nas parcerias 
público-privadas, são repartidos como parceiro público, às garantias que o 
Poder Público presta ao parceiro privado e ao financiador do projeto, e ao 
compartilhamento entre os parceiros de ganhos econômicos decorrentes da 
redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. 

Essas diferenças não são conceituais, mas de regime jurídico, parcialmente 
diverso na concessão patrocinada. Importante saber que as regras da Lei 
no 8.987/1995, que regem as concessões de serviços públicos comuns, são 
usadas subsidiariamente pela concessão patrocinada, conforme determinação 
do art. 3º, §1º, da Lei no 11.079: “as concessões patrocinadas regem-se por 
esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei no 8.987/1995, 
e nas leis que lhe são correlatas”. 

Tendo em vista algumas semelhanças da concessão patrocinada com a 
concessão de serviços públicos comuns, cumpre apontar os pontos comuns, 
nos termos propostos da autora Di Pietro (2011, p. 311):
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a) existência de cláusulas regulamentares no contrato, 
resultantes da atividade hoje chamada de regulação;

b) outorga de prerrogativas públicas ao parceiro privado;
c) sujeição do parceiro privado aos princípios inerentes à 

prestação de serviços públicos: continuidade, mutabi-
lidade, igualdade dos usuários, além dos mencionados 
no art. 6º da Lei nº 8.987/95;

d) reconhecimento de poderes ao parceiro público, como 
encampação, intervenção, uso compulsório de recur-
sos humanos e materiais da empresa concessionária, 
poder de direção e controle sobre a execução do 
serviço, poder sancionatório e poder de decretar a 
caducidade;

e) reversão, ao término do contrato, de bens do parceiro 
privado afetados à prestação do serviço;

f) natureza pública dos bens da concessionária afetados 
à prestação do serviço;

g) responsabilidade civil, por danos causados a terceiros, 
regida por normas publicísticas, mais especificamente 
o artigo 37, §6º, da Constituição;

h) efeitos trilaterais da concessão: sobre o poder conce-
dente, o parceiro privado e os usuários. 

Também se aplicam à concessão patrocinada as normas referentes a direitos e 
obrigações dos usuários (art. 7º da Lei nº 8.987/95); a política tarifária (arts. 9º a 13 
da Lei nº 8.987/95), no que couber; cláusulas essenciais do contrato (art. 23 da Lei nº 
8.987/95), no que não contrariarem os incisos do artigo 5º da Lei nº 11.079; encar-
gos do poder concedente (art. 29 da Lei nº 8.987/95); encargos do concessionário 
(art. 31); intervenção (arts. 32 a 34); responsabilidade por prejuízos causados ao 
poder concedente a terceiros (art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95); subcontratação 
(art. 25, §§ 1º a 3º); subconcessão (art. 26 da Lei nº 8.987/95); transferência da 
concessão (art. 27 da Lei nº 8.987/95), com as restrições contidas no artigo 9º 
da Lei 11.079 quanto à transferência de controle acionário; formas de extinção, 
abrangendo advento do termo, encampação, caducidade, rescisão ou anulação 
(arts. 35 a 39 da Lei nº 8.987/95); reversão (art. 36 da Lei nº 8.987/95); licitação 
(arts. 15, §§3º e 4º, 18, 19 e 21 da Lei nº 8.987/95), no que não contrariarem as 
normas dos artigos 11 a 13 da Lei nº 11.079/2004; controle da concessionária 
(art. 30 da Lei nº 8.987/95). 

Embora a concessão patrocinada seja equiparada, pela própria lei, à con-
cessão de serviços públicos, existem algumas distinções no que diz respeito ao 
regime jurídico, conforme expôs a autora Di Pietro (2011). Deste modo, segue 
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a indicação dos dispositivos legais, para que você tenha a exata compreensão 
destas distinções, no sentido de entender a concessão patrocinada.

O primeiro dispositivo a ser salientado trata-se da forma de remuneração, 
já destacada, devendo estar prevista no contrato entre as cláusulas essenciais, 
conforme art. 5º, inciso IV, da Lei nº 11.079/2004, transcrito no tópico anterior. 

Outra distinção da concessão patrocinada em relação às concessões comuns 
refere-se à obrigatoriedade de constituição de sociedade de propósitos especí-
ficos para implantar e gerir o objeto de parceria (art. 9º da Lei nº 11.079/2004). 

Uma distinção importante que você não pode esquecer refere-se ao com-
partilhamento de riscos e de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado 
decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo 
parceiro privado (art. 4º, VI, e art. 5º, III da Lei nº 11.079/2004). 

Há também normas específicas sobre licitação, derrogando parcialmente as 
normas Leis nº 8.987/95 e 8.666/93. Inclusive, trataremos em tópico próprio 
as normas sobre as licitações nas parcerias público-privadas. 

Importante registrar que existe na concessão patrocinada a possibilidade de 
aplicação de penalidades à Administração Pública em caso de inadimplemento 
contratual (Di Pietro, 2011). 

Há normas limitadoras do prazo mínimo e máximo do contrato, consoante 
ao art. 5º, I, da Lei nº 11.079/2004. E, para finalizar, dentre as características es-
pecíficas da parceria público-privada, pela concessão patrocinada, destacam-se 
a imposição de limite de despesa com contratos de parcerias público-privadas 
(arts. 22 e 28 da Lei nº 11.079/2004) (BRASIL, 2004):

Art. 22. A União somente poderá contratar parceria 
público-privada quando a soma das despesas de caráter 
continuado derivadas do conjunto das parcerias já con-
tratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um 
por cento) da receita corrente líquida do exercício, e 
as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) 
anos subsequentes, não excedam a 1% (um por cento) 
da receita corrente líquida projetada para os respectivos 
exercícios.
Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar 
transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios se a soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por 
esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco 
por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as 
despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos 
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subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita 
corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

Além disso, a concessão patrocinada não pode ser utilizada quando o 
contrato for inferior a R$ 20.000.000,00, conforme artigo 2º, § 4º, I, da Lei nº 
11.079/2004. Cumpre informar que esta exigência não existe para os contratos 
de concessão de serviço público. 

Ao concluir o estudo sobre a concessão patrocinada para, então, discutir-
mos a concessão administrativa, saiba que a contraprestação paga pelo poder 
público ao setor privado, na parceria, pode ser em pecúnia, por meio de or-
dem bancária, ou, indiretamente, pelas formas previstas no art. 6º da Lei nº 
11.079/2004, transcrito a seguir (BRASIL, 2004): 

Art. 6o A contraprestação da Administração Pública nos 
contratos de parceria público-privada poderá ser feita por:
I — ordem bancária;
II — cessão de créditos não tributários;
III — outorga de direitos em face da Administração 
Pública;
V — outorga de direitos sobre bens públicos dominicais;
VI — outros meios admitidos em lei.

Veja que a contraprestação nem sempre é paga diretamente pelo poder pú-
blico, já que a lei permite que esse pagamento seja efetuado de forma indireta 
(DI PIETRO, 2011). 

2.2.2 Concessão administrativa

A segunda modalidade de parceria público-privada é a concessão admi-
nistrativa, que também é disciplina da e definida pela Lei nº 11.079/2004, em 
seu art. 2º, § 2º (BRASIL, 2004): 

Art. 2o Parceria público-privada é o contrato adminis-
trativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 
administrativa.
§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação 
de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra 
ou fornecimento e instalação de bens.

Segundo a doutrinadora Di Pietro (2011) o conceito legal peca pela falta de 
clareza. Para tanto, diz a autora, faz-se necessário recorrer a outros dispositivos da 
lei para tentar esclarecer o real objetivo do legislador. Além do próprio conceito, 
já transcrito, existe outro dispositivo que se refere à concessão administrativa, 
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qual seja, o art. 3º da Lei n. 11.079/2004: “Art. 3o As concessões administrativas 
regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos arts. 21, 
23, 25 e 27 a 39 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei 
no 9.074, de 7 de julho de 1995” (BRASIL, 2004). Deste modo, tais dispositivos 
legais permitem elucidar melhor o conceito de concessão administrativa. 

O primeiro dado que resulta do conceito legal é o que diz respeito ao objeto 
do contrato, que é a prestação de serviço de que a Administração Pública seja 
a usuária direta ou indireta, podendo ou não abranger a execução de obra o 
fornecimento e instalação de bens: “Resulta claro que o objeto principal é a 
prestação de serviço” (DI PIETRO, 2011, p. 314). 

Assim, ao contrário da concessão patrocinada, que tem por objeto a exe-
cução de serviço público, a concessão administrativa, à primeira vista, tem por 
objeto a prestação de serviço (atividade material prestada à Administração e 
que não tem as características de serviço público). 

Você aprendeu que na concessão patrocinada a execução de serviço público 
é delegada ao concessionário, que vai assumir a sua gestão e a sua execução 
material. Na concessão administrativa, por sua vez, se o objeto for a prestação 
de serviço, o concessionário, da mesma forma que a empreitada, vai assumir 
apenas a execução material de uma atividade prestada à Administração Pública; 
pois esta é que detém a gestão do serviço (DI PIETRO, 2011). 

Não se pode confundir a concessão administrativa com a empreitada, em 
que pese elas sejam semelhantes, principalmente porque a concessão admi-
nistrativa poderá ter por objeto a prestação de serviço público, até porque a 
lei veda expressamente a concessão patrocinada ou administrativa, conforme 
art. 2º, § 4º, inciso III, da Lei nº 11.079/2004: “que tenha por objeto único o 
fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos 
ou a execução de obra pública” (BRASIL, 2004). 

A autora Di Pietro (2011) nos apresenta um exemplo para elucidar o que 
seria a parceria por concessão administrativa, diferenciando-a da empreitada: 

Por exemplo, a parceria público-privada não poderá por 
objeto só a construção de um hospital ou de uma escola, 
porque, nesse caso, haveria contrato de empreitada re-
gido pela Lei nº 8.666; após a construção da obra deverá 
haver a prestação do serviço de que a Administração 
seja a usuária direta ou indireta; a ideia bastante provável 
é a de que deverá haver a gestão do serviço pelo parceiro 
privado (DI PIETRO, 2011, p. 315). 
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Os autores Alexandrino e Paulo (2010), ao buscar uma exata conceituação da 
concessão administrativa, explicam que neste caso a Administração Pública é a 
usuária (direta ou indireta) de serviços prestados pelo parceiro privado. Para eles, 
pode ser o objeto da concessão administrativa um serviço público não remune-
rado por tarifa cobrada dos usuários. Sendo um serviço público, será prestado 
à população diretamente, mas quem pagará pelo serviço será a administração 
pública, na qualidade de usuária indireta (ALEXANDRINO; PAULO, 2010). 

Desse modo, a remuneração do parceiro privado na concessão administrativa 
consiste basicamente na contraprestação paga pela Administração Pública, e não 
pelo usuário do serviço público (cidadão), eis que não seria cabível a cobrança de 
tarifa na concessão administrativa: “O que não existe, na concessão administrativa, 
é a tarifa cobrada do usuário porque, nesse caso, haveria concessão patrocinada. 
Por essa razão, o objeto do contrato só poderá ser administrativo (atividade-meio) 
ou serviço social não exclusivo do Estado” (DI PIETRO, 2011, p. 317).

Veja, então, que a diferença substancial da concessão patrocinada da con-
cessão administrativa é exatamente a contribuição do usuário. Enquanto naquela 
há o dever de contraprestação do usuário (cidadão) por meio de pagamento de 
tarifa, os doutrinadores entendem que na concessão administrativa não deve 
ter este pagamento pelo cidadão, cabendo à Administração Pública este dever.

Sobre as parcerias público-privadas, leia o artigo “Parcerias público-privadas: breves comentários” 
em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-2-MAIO-2005-JOSE%20ALVARENGA.pdf>. 

Assista também ao vídeo cujo tema é a PPP, disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=6TrSCp89_Ts>.

Para saber mais

2.2.3 Licitação prévia à contratação de PPP

Resta-nos agora entender como ocorre o procedimento licitatório na con-
tratação da parceria público-privada. 

Os artigos 10 a 13 da Lei nº 11.079/2004 contêm as regras sobre a licita-
ção prévia à contratação de parcerias público-privadas. Assim, faremos uma 
discussão das normas legais mais significativas. O caput do artigo 10 dispõe 
que (BRASIL, 2004):
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Art. 10. A contratação de parceria público-privada será 
precedida de licitação na modalidade de concorrência, 
estando a abertura do processo licitatório condicionada a:
I — autorização da autoridade competente, fundamentada 
em estudo técnico que demonstre:
a) a conveniência e a oportunidade da contratação, me-
diante identificação das razões que justifiquem a opção 
pela forma de parceria público-privada;
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as 
metas de resultados fiscais previstas no Anexo referido no 
§ 1o do art. 4o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de 
receita ou pela redução permanente de despesa; e
c) quando for o caso, conforme as normas editadas na 
forma do art. 25 desta Lei, a observância dos limites e 
condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 
32 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, 
pelas obrigações contraídas pela Administração Pública 
relativas ao objeto do contrato;
II — elaboração de estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato 
de parceria público-privada;
III — declaração do ordenador da despesa de que as 
obrigações contraídas pela Administração Pública no de-
correr do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes 
orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual;
IV — estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes 
para o cumprimento, durante a vigência do contrato e 
por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela 
Administração Pública;
V — seu objeto estar previsto no plano plurianual em 
vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;
VI — submissão da minuta de edital e de contrato à con-
sulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, 
em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, 
que deverá informar a justificativa para a contratação, a 
identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, 
seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-
-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a 
publicação do edital; e
VII — licença ambiental prévia ou expedição das diretri-
zes para o licenciamento ambiental do empreendimento, 
na forma do regulamento, sempre que o objeto do con-
trato exigir.
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Veja que a contratação de parcerias público-privadas será sempre precedida 
de licitação na modalidade concorrência. A abertura do procedimento licitatório 
é condicionada à autorização da autoridade competente, fundamentada em 
estudo técnico que demonstre a conveniência e oportunidade da contratação, 
mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de par-
ceria público-privada (ALEXANDRINO; PAULO, 2010). 

A Lei nº 11.079/2004 impõe, ainda, como condição para a abertura da 
licitação, que o objeto da parceria público-privada esteja previsto no plano 
plurianual em vigor no âmbito em que o contrato será celebrado. Importante 
destacar que, conforme leitura do artigo supratranscrito, há prescrição acerca 
da necessidade de obtenção de licença ambiental prévia, ou a expedição 
das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma 
do regulamento, sempre que o objeto do contrato a ser celebrado o exija 
(ALEXANDRINO; PAULO, 2010).

O julgamento da licitação poderá adotar os critérios previstos no art. 12, in-
ciso III, da Lei nº 11.079/2004: menor valor da tarifa do serviço público; melhor 
proposta em razão da combinação do critério do menor valor com a  
melhor técnica; menor valor da contraprestação a ser paga pela administração 
pública; melhor proposta em razão da combinação do critério de menor valor 
da contraprestação a ser paga pela administração pública com o de melhor 
técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital. 

Interessante destacar que, embora a licitação seja sempre na modalidade 
concorrência, a Lei nº 11.079/2004 traz algumas inovações ao procedimento 
licitatório, possibilitando que o edital inclua regras similares às aplicáveis ao 
pregão (ALEXANDRINO; PAULO, 2010, p. 707): 

Assim, no que toca às propostas econômicas, é facultado 
que o edital, alternativamente à tradicional sistemática, 
em que são oferecidas apenas propostas escritas em en-
velopes lacrados, preveja a apresentação de propostas 
escritas seguidas de lances em viva voz. [...] É autorizado 
também, no art. 13, que o edital estabeleça a inversão da 
ordem das fases de habilitação e julgamento, da mesma 
forma que ocorre na modalidade pregão [...]. 

Por fim, importante registrar que a lei deixou larga margem de discriciona-
riedade para a elaboração do edital de licitação, cabendo à autoridade decidir 
sobre a inclusão ou não dos seguintes itens: exigência de garantia, emprego 
dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive arbitragem, 
classificação de propostas técnicas antes da fase de julgamento, forma de 
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apresentação das propostas econômicas, critérios de julgamento, saneamento 
de falhas, limitação dos lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita 
for no máximo 20% maior que o valor da melhor proposta, inversão das fases 
de habilitação e julgamento (DI PIETRO, 2011). 

Qual a sua opinião acerca da utilização de alguns critérios do pre-
gão na modalidade de concorrência usada nas licitações na parceria 
público-privada?

Questões para reflexão

Sobre licitação nas PPP, leia o texto disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/
index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10563>.

Sobre as PPP, não deixem e ler os artigos 14 a 22 da Lei 11.079/2004 que dispõem acerca das 
regras aplicáveis especificamente à União em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>.

Para saber mais

1. O contrato administrativo pelo qual o Poder Público confere ao parti-
cular a execução remunerada de serviço público ou de obra pública, 
concedendo-lhe o uso de um bem público, para que o explore, no 
prazo e condições acordadas, é conhecido como:

a) Contrato de fornecimento. 

b) Contrato de serviços. 

c) Contrato de obras públicas.

d) Contrato de compra e venda. 

e) Contrato de concessão. 

2. Diferencie, com suas palavras, as duas modalidades de parceiras pú-
blico-privadas, “concessão patrocinada” e “concessão administrativa”. 

Atividades de aprendizagem
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Por meio das reflexões traçadas nesta unidade, você certamente conheceu 
e aprendeu que: 

  A licitação é uma espécie de procedimento administrativo, de obser-
vância obrigatória pela Administração Pública, em que haja igualdade 
entre os participantes, devendo ser selecionada a melhor proposta 
apresentada pelos interessados, desde que preenchidos os requisitos 
mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações.

  A modalidade de licitação denominada de pregão serve para a aquisi-
ção de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da 
contratação. A disputa entre os licitantes é feita através de propostas e 
lances em sessão pública.

  A modalidade pregão adota como critério de julgamento o menor preço 
da proposta. Pretende-se, assim, que a Administração Pública obtenha 
vantagem ao buscar o menor preço entre as propostas apresentadas 
fazendo correto uso dos recursos públicos disponíveis.

  Há duas modalidades de pregão: o pregão presencial (ou comum) e o 
pregão eletrônico.

  O pregão é utilizado para a aquisição de bens e para a contratação de 
serviços comuns, independentemente do valor do futuro contrato. 

  A fase interna do pregão é a que se constitui do conjunto de atos e 
atividades de caráter preparatório a cargo do órgão administrativo.

  A fase externa é constituída de atos e atividades que contam com a par-
ticipação da Administração e de terceiros. Nela se consome realmente 
o processo de escolha da melhor proposta e do futuro contratado.

  Após a divulgação formal do vencedor no pregão mediante o ato de 
declaração, haverá possibilidade dos outros licitantes apresentarem 
recurso contra este ato de declaração.

  Com o intuito de evitar que certos interessados participem de modo 
indevido da licitação conhecida como pregão, foram previstas san-
ções para determinados comportamentos, considerados infrações 
administrativas.

  O serviço público é toda atividade realizada direta e indiretamente 
pelo Poder Público e colocada à disposição da sociedade.

Fique ligado!
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  Um contrato administrativo é celebrado com o objetivo de melhorar 
o desempenho da Administração Pública — por meio da realização 
de obras, compras, fornecimentos, locações, alienações, serviços, 
concessões. 

  Tanto a concessão como a permissão são espécies de delegação da 
prestação de serviço público, permanecendo a titularidade com o poder 
público (descentralização por colaboração).

  A grande diferença entre a concessão comum de serviços públicos ou 
de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987/1995 em relação à con-
cessão por parceria público-privada é que nesta há contraprestação do 
parceiro público ao parceiro privado.

  A parceria público-privada é uma espécie de contrato de concessão 
de serviço público que se apresenta por duas modalidades: concessão 
patrocinada e concessão administrativa.

  A concessão patrocinada é uma espécie de concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas descrita na Lei nº 8.987/1995 (dispõe 
sobre a concessão e permissão de serviço público), quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada de usuários, contraprestação pecuniária 
do parceiro público ao parceiro privado. 

  A concessão administrativa é uma espécie de contrato de prestação de 
serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, 
ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

Realize uma pesquisa nos sites jurídicos: <www.jus.uol.com.br>; <www.
juridico.com.br>; <www.interlegis.leg.br>; <www.jurisway.org.br>; 
<www.direitonet.com.br>, a fim de aprofundar o seu conhecimento so-
bre pregão e parceria público-privada. 

Busque também no site do Supremo Tribunal Federal (<www.stf.jus.br>), 
no item “jurisprudência”, decisões sobre casos que envolvam os temas aqui 
estudados. 

É importante que você, além de conhecer a teoria sobre o pregão e 
a parceria público-privada, conheça casos reais que foram apreciados 

Para concluir o estudo da unidade
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judicialmente no sentido de aplicar as regras atinentes a estes dois temas 
para fundamentar as decisões judiciais.

É imprescindível, ainda, que você faça a leitura das leis e textos in-
dicados e assista aos vídeos também indicados ao longo desta unidade. 

1. Você aprendeu que os contratos, em geral, são acordos bilaterais 
que celebram a vontade das partes contraentes. Estas características 
também estão presentes nos contratos administrativos. Assinale a 
alternativa que apresenta uma característica correta acerca dos con-
tratos administrativos. 

a) São regidos pelo direito privado. 

b) Prevalência da vontade do particular. 

c) Busca pelo interesse público. 

d) Inexistência de cláusulas exorbitantes. 

e) Impossibilidade de revisão contratual. 

2. Quais as diferenças substanciais entre o pregão presencial e o pregão 
eletrônico? 

3. É possível apresentar um recurso em face da licitação por pregão? 
Explique. 

4. Defina, com suas palavras, o que você entendeu por serviços públicos. 

5. Conceitue contrato de concessão por meio de parceria público-privada. 

Atividades de aprendizagem da unidade
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Unidade 4

 Seção 1: Contratos administrativos

Na Seção 1, você terá a oportunidade de estudar as 
diferenças entre os contratos realizados entre parti-
culares e os contratos realizados pela Administração 
Pública. Você vai analisar também as características 
dos contratos administrativos e as cláusulas caracte-
rizadas como essenciais para tais contratos.

 Seção 2: Formalização e execução dos contratos 
administrativos
Na Seção 2, você terá a oportunidade de estudar o 
processo necessário para a formalização dos contra-
tos administrativos. Você vai verificar também como 
funciona a execução de tais contratos. 

Objetivos de aprendizagem: Possibilitar que você compreenda a 
complexa legislação brasileira existente sobre o assunto. A base do 
estudo será a Lei nº 8.666/1993.

Miguel Belinati Piccirillo

Contratos 
administrativos
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Introdução ao estudo

Olá! Seja muito bem-vindo à Unidade 4 — Contratos administrativos. Nela, 
você terá a oportunidade de estudar a legislação brasileira referente a tal assunto. 

Você vai trabalhar com o conceito de contrato, com as diferenças existentes 
entre os contratos realizados entre particulares e os contratos realizados com 
a Administração Pública.

Terá a oportunidade de analisar também as várias características dos contra-
tos administrativos e, por fim, analisará em detalhes a regulamentação existente 
na legislação Brasileira sobre a questão.

Será que a legislação brasileira sobre contratos administrativos é suficiente 
para assegurar um bom negócio para a Administração Pública? Será que são 
necessárias modificações?

Espero que eu possa colaborar com a construção do seu conhecimento. 
Abraços e bons estudos. 

Seção 1 Contratos administrativos

Antes de conversar com você sobre os contratos administrativos, gostaria 
de lhe falar um pouco sobre o conceito de contrato. Para o direito privado, 
contratos são negócios jurídicos por meio dos quais as pessoas acertam seus 
interesses estabelecendo um pacto.

Segundo Caio Mário da Silva Pereira (2009, p. 7), o contrato pode ser enten-
dido como “um acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade 
de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos”.

 É preciso que você saiba que, no direito brasileiro, a regulamentação so-
bre os contratos nos remete a duas espécies que se diferenciam em virtude do 
regime jurídico aplicável e dos interesses em jogo. 

De um lado, temos os contratos realizados entre particulares ou entre par-
ticular e o Estado, quando este atua como particular, os quais possuem como 
base legal, o Código Civil brasileiro de 2002.

Do outro, existem os pactos que são realizados entre particulares e o Po-
der Público, utilizando-se este de suas prerrogativas estatais. São, portanto, 
os contratos privados e públicos ou, como também são chamados, contratos 
administrativos.
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Para que um contrato firmado entre particulares seja válido, é preciso que 
ele respeite os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil brasileiro. 
Observe a redação do artigo: “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I — agente capaz; II — objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III — forma prescrita ou não defesa em lei” (BRASIL, 2002).

O primeiro requisito é a capacidade das partes. O contratante deverá, 
portanto, ser maior de idade; caso não o seja, deverá estar representado ou 
assistido por alguém maior de idade.

A capacidade também refere-se ao pleno uso e gozo das capacidades 
mentais.

O objeto do contrato deve ser lícito e possível. O lícito significa que o objeto 
do contrato deve obedecer àquilo que está estabelecido na legislação brasileira, 
ou seja, o contrato não poderá versar sobre um objeto proibido. Não é possível, 
portanto, um contrato de compra e venda de cocaína ou de maconha.

O possível significa que o contrato deve fazer referência a um objeto que 
de alguma forma possa ser executado. Exemplo de objeto impossível seria a 
compra de terreno na lua ou de uma vaga no céu.

O contrato também deverá seguir a forma estabelecida pela legislação, 
quando for o caso. O contrato não poderá ser celebrado de forma proibida em lei.

Segundo Diogenes Gasparini (2011, p. 762), contrato administrativo: “[...] 
é o ato plurilateral ajustado pela Administração Pública ou por quem lhe faça 
às vezes com certo particular, cuja vigência e condições de execução a cargo 
do particular podem ser instabilizadas pela Administração Pública, ressalvados 
os interesses patrimoniais do contratante particular”.

Agora que você já analisou aspectos conceituais dos contratos, chegou 
o momento de conversar sobre os contratos administrativos. Eles podem ser 
caracterizados como uma espécie de contrato, cuja legislação determina a 
sua existência. São estabelecidos principalmente com base no disposto na Lei 
nº 8.666/1993, que é conhecida como a Lei de Licitações Brasileiras.

Os contratos administrativos possuem as seguintes características: presença 
da Administração Pública em um dos polos; finalidade pública; obediência à 
forma prescrita em lei; procedimento legal; natureza de contrato de adesão; 
natureza intuito personae e a presença de cláusulas exorbitantes. Vamos con-
versar sobre cada uma dessas características.
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Visite <www.planalto.gov.br> para ter acesso a toda a legislação em vigor na República Fede-
rativa do Brasil.

Para saber mais

A primeira característica consiste na presença da Administração Pública em 
um dos polos do contrato. Ou seja, para que um contrato seja caracterizado 
como contrato administrativo, é preciso que algum órgão da administração 
pública direta ou indireta esteja representado em um dos polos do contrato.

Como os contratos administrativos têm como característica própria a parti-
cipação da Administração Pública em um dos polos da relação, é preciso falar 
sobre ela.

Busquei em um dicionário o significado da palavra Administração. O 
dicionário pesquisado foi o Silveira Bueno (2000, p. 27), que assim dispõe: 
“Administração, s. f. Gerência de negócios; pessoal que administra; local onde 
se administra; secretaria ou repartição de que é chefe o administrador; ato de 
administrar (sacramento); dar medicamentos (a alguém); aplicação”.

São interessantes as considerações expressas por uma importante autora da 
área do direito administrativo chamada Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008, 
p. 48): “Quer no direito privado quer no direito público, os atos de adminis-
tração limitam-se aos de guarda, conservação e percepção de frutos dos bens 
administrados; não incluem os de alienação. Neles, há sempre uma vontade 
externa ao administrador a impor-lhes a orientação a seguir”.

Com relação à Administração Pública brasileira, a vontade que vincula a 
administração decorre da lei que estabelece a finalidade que deve ser perse-
guida pelo Administrador Público.

Sobre o conceito de Administração Pública, são interessantes as observações 
de Hely Lopes Meirelles (2010, p. 65-66):

Em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para 
consecução dos objetivos do Governo; em sentido ma-
terial, é o conjunto das funções necessárias aos serviços 
públicos em geral; em acepção operacional, é o desem-
penho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços 
próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da 
coletividade. Numa visão global, a Administração é, pois, 
todo o aparelhamento do Estado preordenado à realiza-
ção de serviços, visando à satisfação das necessidades 
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coletivas. A administração não pratica atos de governo; 
pratica, tão somente, atos de execução, com maior ou 
menor autonomia funcional, segundo a competência do 
órgão e de seus agentes.

A Administração Pública poderá ser direta ou indireta. Administração 
Pública direta é aquela composta pelas pessoas jurídicas de direito público 
interno que integram a estrutura constitucional do Estado, tais como a União, 
os Estados-membros (Paraná, Rio Grande do Norte), os municípios (Londrina, 
Cuiabá, Florianópolis) e o Distrito Federal (Brasília).

A Administração Pública Indireta pode ser definida como o “[...] conjunto 
de entes administrativos que tem por escopo realizar atividades públicas, 
sendo, assim, uma descentralização das funções e atividades provenientes da 
administração central” (DALVI, 2009, p. 48). 

Compõem a Administração Pública Indireta as Autarquias, as Fundações, 
as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista.

A Constituição da República Federativa do Brasil traz, em seu artigo 37, 
regras que devem ser seguidas pela Administração Pública brasileira. Devido 
à sua importância, trago-lhe a redação do artigo na íntegra.

Observe, então, a redação do artigo 37 da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, que traz regras de fundamental importância sobre a Admi-
nistração Pública:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I — os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II — a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a com-
plexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
III — o prazo de validade do concurso público será de 
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 
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IV — durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 
ou emprego, na carreira; 
V — as funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia 
e assessoramento; 
VI — é garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
VII — o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
VIII — a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e de-
finirá os critérios de sua admissão; 
IX — a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público;
X — a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 
sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XI — a remuneração e o subsídio dos ocupantes de car-
gos, funções e empregos públicos da administração di-
reta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e 
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou 
outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente 
ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do 
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o 
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito 
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, 
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em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 
membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos 
Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 41, 19.12.2003) 
XII — os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo; 
XIII — é vedada a vinculação ou equiparação de quais-
quer espécies remuneratórias para o efeito de remunera-
ção de pessoal do serviço público; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XIV — os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XV — o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado 
o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, 
§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XVI — é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de ho-
rários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 
XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) b) a de um cargo 
de professor com outro técnico ou científico; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) c) a 
de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 
XVII — a proibição de acumular estende-se a empregos 
e funções e abrange autarquias, fundações, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, 
e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998) 
XVIII — a administração fazendária e seus servidores fis-
cais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdi-
ção, precedência sobre os demais setores administrativos, 
na forma da lei; 
XIX — somente por lei específica poderá ser criada au-
tarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à 
lei complementar, neste último caso, definir as áreas de 
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sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
XX — depende de autorização legislativa, em cada caso, 
a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no 
inciso anterior, assim como a participação de qualquer 
delas em empresa privada; 
XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão contrata-
dos 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 qualifi-
cação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações; 
XXII — as administrações tributárias da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão recursos priori-
tários para a realização de suas atividades e atuarão de 
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de 
cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 
convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003) 
§ 1º — A publicidade dos atos, programas, obras, servi-
ços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que carac-
terizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 
§ 2º — A não observância do disposto nos incisos II e III 
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 
responsável, nos termos da lei. 
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuá-
rio na administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998) 
I — as reclamações relativas à prestação dos serviços 
públicos em geral, asseguradas a manutenção de servi-
ços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, 
externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II — o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto 
no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998) (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 
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III — a disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998) 
§ 4º — Os atos de improbidade administrativa importarão 
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pú-
blica, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 
§ 5º — A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, 
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 
ações de ressarcimento. 
§ 6º — As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos respon-
derão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
§ 7º — A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao 
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e 
indireta que possibilite o acesso a informações privilegia-
das. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 8º — A autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público, que tenha 
por objeto a fixação de metas de desempenho para o 
órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I — o prazo de duração do contrato; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998); 
II — os controles e critérios de avaliação de desempenho, 
direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
III — a remuneração do pessoal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 9º — O disposto no inciso XI aplica-se às empresas 
públicas e às sociedades de economia mista, e suas sub-
sidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento 
de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 10 — É vedada a percepção simultânea de proventos 
de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 
e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
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Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 11 — Não serão computadas, para efeito dos limites 
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste 
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em 
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
§ 12 — Para os fins do disposto no inciso XI do caput 
deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Fe-
deral fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respec-
tivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, 
o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando 
o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados 
Estaduais e Distritais e dos Vereadores (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005) (BRASIL, 1988).

Portanto, essas são as regras básicas constitucionais que devem ser seguidas 
pela Administração Pública em todas as suas esferas.

Volto a conversar com você, agora, sobre as características dos contratos 
administrativos.

A segunda característica dos Contratos Administrativos consiste na sua 
finalidade pública. O contrato administrativo existe para dar cumprimento à 
alguma finalidade pública, seja para a execução de uma obra, ou para a pres-
tação de um serviço público.

Os contratos administrativos não podem contrariar a lei, nem poderão ser 
celebrados em desconformidade com o previsto na legislação brasileira. Eles 
devem ser elaborados de acordo com a forma estabelecida pela lei.

Os contratos administrativos têm natureza de contratos de adesão. Para 
esclarecer um pouco mais essa característica, gostaria de citar o artigo 54 do 
Código de Defesa do Consumidor, que estabelece uma definição clara desses 
contratos: “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas 
pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor 
de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente o seu conteúdo” (BRASIL, 1990).
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Os contratos de adesão, portanto, são aqueles elaborados unilateralmente 
por uma das partes, sem que exista a possibilidade de negociação sobre suas 
cláusulas, ou a pessoa adere a ele ou ele não é celebrado.

Por exemplo, ao adquirir uma passagem de ônibus ou de metrô, não se 
discute o preço. Você entra no ônibus, paga o valor estipulado e usa os serviços 
sem qualquer possibilidade de negociação.

Os contratos administrativos são elaborados unilateralmente pela admi-
nistração pública, ou seja, o interessado em contratar não poderá negociar as 
cláusulas do contrato, ou ele aceita as condições impostas pela a administração 
pública e adere ao contrato, ou ele não aceita e, portanto, não participa daquele 
contrato. O que acontece, então, é que o interessado não poderá negociar os 
termos do contrato com a Administração Pública.

Sobre a natureza intuito personae dos Contratos Administrativos, Francisco 
Eduardo Falconi de Andrade (2007) faz algumas considerações interessantes: 

[...] os contratos administrativos não são celebrados com 
qualquer pessoa, mas com aquelas que demonstraram 
qualidades especiais no procedimento licitatório. Daí o 
sentido da expressão latina “intuito personae”, isto é, “em 
razão da pessoa”. Coerentemente com essa realidade, 
são vedadas: a) a subcontratação, total ou parcial, do 
seu objeto, a associação do contratado com outrem ou a 
cessão ou transferência, total ou parcial, não admitidas no 
edital, sob pena de rescisão contratual (arts. 72 e 78, VI, 
Lei no 8.666/93); b) a alteração social ou a modificação 
da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato (art. 78, XI, Lei no 8.666/93).

Portanto, o contrato administrativo deverá ser celebrado após a realização 
de processo licitatório com o vencedor da licitação. Somente nos casos de dis-
pensa ou de inexigibilidade de licitação, por exemplo, é que tal procedimento 
não será exigido.

Outra característica consiste na presença de cláusulas exorbitantes. Elas 
estão previstas no artigo 58 da Lei nº 8.666/1993 que possui a seguinte redação: 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrati-
vos instituído por esta Lei confere à Administração, em 
relação a eles, a prerrogativa de: I — modificá-los, uni-
lateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado; 
II — rescindi-los, unilateralmente, nos casos especifica-
dos no inciso I do art. 79 desta Lei; III — fiscalizar-lhes a 
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execução; IV — aplicar sanções motivadas pela inexecu-
ção total ou parcial do ajuste; V — nos casos de serviços 
essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na 
hipótese da necessidade de acautelar apuração adminis-
trativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como 
na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

Figura 4.1 Brasília

Fonte: betonociti/Thinkstock (2014).

Se essas cláusulas exorbitantes estivessem estabelecidas em contratos entre 
particulares seriam consideradas ilegais, mas como no contrato administrativo 
existe a presença da Administração Pública em um dos polos, elas são possíveis.

Os contratos administrativos são regulamentados pelas cláusulas e pelos 
preceitos relativos ao direito público, entretanto, aplicam-se supletivamente 
os princípios relativos à teoria geral dos contratos assim como as disposições 
de direito privado.
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Observe atentamente a redação do artigo 54 da Lei nº 8.666/1993: 

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta 
Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito privado (BRASIL, 1993).

Acesse <www.camara.gov.br> para saber quais assuntos estão sendo discutidos na Câmara 
dos Deputados.

Para saber mais

Os contratos administrativos devem ser claros e estabelecer com precisão as 
condições necessárias para sua execução. Veja a redação do parágrafo primeiro 
do artigo 54 da Lei de Licitações: § 1º “Os contratos devem estabelecer com 
clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que 
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade 
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam” (BRASIL, 1993).

Caso o contrato administrativo tenha sido elaborado em virtude de dispensa 
ou de inexigibilidade de licitação, ele deverá atender os termos do ato que o 
autorizou assim como da respectiva proposta.

Cito, para sua apreciação, o § 2o do artigo 54 da Lei no 8.666/1993: “Os con-
tratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender 
aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta” (BRASIL, 1993).

A legislação brasileira estabelece que os contratos administrativos possuem 
algumas cláusulas essenciais. Essas cláusulas são aquelas essenciais aos contra-
tos administrativos, ou seja, necessariamente devem estar presentes no contrato. 
Elas estão previstas no artigo 55 da Lei nº 8.666/1993: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as 
que estabeleçam: 
I — o objeto e seus elementos característicos; 
II — o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III — o preço e as condições de pagamento, os critérios, 
data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 
os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
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IV — os prazos de início de etapas de execução, de 
conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 
definitivo, conforme o caso; 
V — o crédito pelo qual correrá a despesa, com a in-
dicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica; 
VI — as garantias oferecidas para assegurar sua plena 
execução, quando exigidas; 
VII — os direitos e as responsabilidades das partes, as 
penalidades cabíveis e os valores das multas; 
VIII — os casos de rescisão; 
IX — o reconhecimento dos direitos da Administração, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
X — as condições de importação, a data e a taxa de câm-
bio para conversão, quando for o caso; 
XI — a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que 
a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do 
licitante vencedor; 
XII — a legislação aplicável à execução do contrato e 
especialmente aos casos omissos; 
XIII — a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-
ções por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (BRASIL, 1993).

Sobre as cláusulas essenciais aos contratos administrativos, observe as con-
siderações feitas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
Sobre o assunto, segue entendimento proferido no Processo Administrativo 
nº 715.979, da relatoria da Conselheira Adriene Andrade, apreciado na SEÇÃO 
do dia 30/10/2007 (Revista do TCEMG, Edição Especial, A Lei no 8.666/93 e o 
TCEMG, p. 226): “Considero que as mencionadas cláusulas, além de exigidas 
por lei, são essenciais à fiscalização do cumprimento dos compromissos assumi-
dos com a Administração contratante, bem como à aferição de satisfatoriedade 
e responsabilização pela execução do contrato”.

A ausência das cláusulas essências aos contratos administrativos poderá 
causar dificuldades no cumprimento ou na própria fiscalização do contrato, 
por isso elas são caracterizadas como cláusulas essenciais.

No parágrafo segundo do artigo 55 da Lei no 8.666/1993, existe um meca-
nismo da maior importância para a preservação dos interesses na Administra-
ção Pública, que é a cláusula que determina que nos contratos administrativos 
deverá constar necessariamente cláusula que declare como competente o foro 
da sede da Administração para sanar qualquer problema contratual.
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Figura 4.2 Mapa da República Federativa do Brasil

Fonte: IBGE (2014).

Cito a redação do artigo 55 § 2º da Lei nº 8.666/1993: “Nos contratos cele-
brados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula 
que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei” (BRASIL, 1993).

A Administração pública poderá, desde que exista previsão no instrumento 
convocatório, exigir a prestação de garantia para os casos de contratação de 
obras, serviços ou compras. Veja a redação do artigo 56 da Lei no 8666/1993: 
“Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que pre-
vista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia 
nas contratações de obras, serviços e compras” (BRASIL, 1993).
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A previsão no instrumento convocatório significa que a exigência de garantia 
deverá constar no edital da licitação. Caso não conste, a administração pública 
não poderá solicitar tal exigência.

A lei permite que o contratado opte por apresentar garantia em dinheiro ou 
em título da dívida pública, o seguro garantia ou a fiança bancária.

Veja a redação do artigo 56 § 1º da Lei 8.666/1993: 

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia: 
I — caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil 
e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; 
II — seguro-garantia; 
III — fiança bancária (BRASIL, 1993).

A garantia exigida pela Administração Pública do contratado não poderá 
exceder 5% do valor do contrato. Ela deverá ter seu valor atualizado nas mes-
mas condições daquele, a exceção está para o previsto no artigo 56, § 3° da 
lei de licitações. Observe a redação: 

Art 56 § 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande 
vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos fi-
nanceiros consideráveis, demonstrados através de parecer 
tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o 
limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá 
ser elevado para até dez por cento do valor do contrato. 
(BRASIL, 1993).

Após a execução do contrato, a garantia prestada pelo contratado será li-
berada ou restituída a ele. Quando a garantia tiver sido prestada em dinheiro, 
ela será atualizada monetariamente. Leia a redação do artigo 56 § 4º da lei de 
licitações:  “A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após 
a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente”.

O artigo 57 da Lei no 8.666/1993 traz regras referentes à duração dos con-
tratos administrativos. Ele determina que a duração dos contratos fica restrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários. Mas o própria artigo estabelece 
algumas exceções. Veja a redação do dispositivo: 

Processos.indb   144 7/28/14   3:05 PM



C o n t r a t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  145

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos:
I — aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão 
ser prorrogados se houver interesse da Administração e 
desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório 
II — à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por 
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitada a sessenta meses.
[...]
IV — ao aluguel de equipamentos e à utilização de pro-
gramas de informática, podendo a duração estender-se 
pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início 
da vigência do contrato. 
V — às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII 
e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência 
por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da 
administração (BRASIL, 1993).

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega permi-
tem prorrogação, desde que mantidas as demais cláusulas do contrato e desde que 
seja assegurada a manutenção de seu equilíbrio financeiro e econômico. Observe 
atentamente a redação do artigo 57 § 1º da Lei no 8.666/1993: 

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de con-
clusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em 
processo: 
I — alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração; 
II — superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamental-
mente as condições de execução do contrato; 
III — interrupção da execução do contrato ou diminui-
ção do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 
Administração; I
V — aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V — impedimento de execução do contrato por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração em do-
cumento contemporâneo à sua ocorrência; 
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VI — omissão ou atraso de providências a cargo da Admi-
nistração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis (BRASIL, 1993).

É importante que você saiba que a prorrogação de prazo deverá ser justifi-
cada por escrito e deverá ser previamente autorizada pela autoridade compe-
tente para celebrar o contrato.

A lei brasileira proíbe a realização de contrato com prazo de vigência 
indeterminado, isso ocorre para evitar que prejuízos fossem gerados para a 
Administração Pública.

De acordo com o conteúdo estudado, você acredita que a legislação 
atualmente existente na República Federativa do Brasil é suficiente 
para garantir que a Administração Pública realize um bom contrato?

Questões para reflexão

Existe a possibilidade de declaração de nulidade do contrato administrativo. 
Tal declaração opera retroativamente, inclusive desconstituíndo os atos já pro-
duzidos. A nulidade não retira da Administração Pública o dever de indenizar 
o contratado por aquilo que ele houver executado até a data em que ela for 
declarada. A indenização deverá contemplar eventuais prejuízos que tenham 
sido regularmente comprovados. Leia atentamente a redação do artigo 59 e do 
seu parágrafo único: da Lei no 8.666/1993: 

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato admi-
nistrativo opera retroativamente impedindo os efeitos 
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além 
de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A 
nulidade não exonera a Administração do dever de in-
denizar o contratado pelo que este houver executado até 
a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem 
lhe deu causa (BRASIL, 1993).
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Recomendo que você reflita sobre as cláusulas essenciais aos contratos 
administrativos. Você considera que a obrigação legal de conter tais 
cláusulas é necessária? Ou seria possível alterar a legislação brasileira 
para permitir a sua ausência?

Questões para reflexão

1. Sobre o conceito de contrato administrativo, assinale a alternativa 
correta:

a) É o contrato realizado entre duas pessoas físicas em que uma delas 
pode redigir as cláusulas do contrato e a outra se limita a aceitar 
ou não tais cláusulas.

b) É o ato plurilateral ajustado pela Administração Pública ou por 
quem lhe faça as vezes com certo particular, cuja vigência e con-
dições de execução a cargo do particular podem ser instabilizadas 
pela Administração Pública, ressalvados os interesses patrimoniais 
do contratante particular.

c) É o ato unilateral ajustado pela Administração Pública ou por 
quem lhe faça as vezes com certo particular, cuja vigência e con-
dições de execução a cargo do particular podem ser instabilizadas 
pela Administração Pública, ainda que não sejam ressalvados os 
interesses patrimoniais do contratante particular.

d) É o ato plurilateral ajustado pela apenas pela União ou pelos 
Estados membros da República Federativa do Brasil ou por quem 
lhe faça as vezes com certo particular, cuja vigência e condições 
de execução a cargo do particular podem ser instabilizadas pela 
Administração Pública, ressalvados os interesses patrimoniais do 
contratante particular.

Atividades de aprendizagem
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e) É o ato unilateral ajustado apenas pelos Municípios ou pelo Dis-
trito Federal ou por quem lhe faça as vezes com certo particular, 
cuja vigência e condições de execução a cargo do particular 
podem ser instabilizadas pela Administração Pública, ressalvados 
os interesses patrimoniais do contratante particular.

2. Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa correta:

a) As características do contrato administrativo são: sujeito capaz, 
segundo a legislação brasileira. Objeto lícito, possível e ilegítimo. 
Forma prescrita ou não vedada pela legislação.

b) Os contratos administrativos não possuem características próprias. 
Eles possuem exatamente as mesmas características dos contratos 
realizados entre particulares.

c) Os Contratos administrativos possuem as seguintes características: 
presença da Administração Pública em um dos polos; finalidade 
pública; obediência à forma prescrita em lei; procedimento legal; 
natureza de contrato de adesão; natureza intuito personae e a 
presença de cláusulas exorbitantes.

d) Os contratos administrativos não possuem características próprias.

e) A lei brasileira não permite a realização de contratos pela admi-
nistração pública.
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Seção 2 Formalização e execução dos 
contratos administrativos

Agora, gostaria de conversar com você sobre o processo de formalização 
dos contratos administrativos. É preciso que você saiba que os contratos ad-
ministrativos não seguem uma forma livre, mas devem seguir aquilo que está 
estabelecido na Lei de Licitações.

Os contratos administrativos e seus aditamentos devem ser lavrados nas 
repartições interessadas, que deverão manter arquivo cronológico dos seus 
autógrafos, assim como registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a 
direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento elaborado em 
cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Não é possível a realização de contrato verbal com a Administração Pú-
blica, salvo nos termos do parágrafo único do artigo 60 da Lei no 8.666/1993. 
Observe a redação do artigo: 

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados 
nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático 
do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 
imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em 
cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo 
que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum 
efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de 
pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas 
aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do 
limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” desta 
Lei, feitas em regime de adiantamento (BRASIL, 1993).

Para sua apreciação, cito o artigo 23, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.666/1993 
referida no parágrafo anterior: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem 
os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas 
em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 
estimado da contratação: 
I — para obras e serviços de engenharia: a) convite — até 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); b) tomada de 
preços — até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais); 
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II — para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 
a) convite — até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); b) tomada 
de preços — até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais); c) concorrência — acima de R$ 650.000,00 (seiscen-
tos e cinquenta mil reais) (BRASIL, 1993).

Todo contrato administrativo deverá mencionar os nomes das partes pac-
tuantes e os de seus representantes. A finalidade do contrato também deverá 
ser mencionada, assim como o ato que autorizou sua lavratura e o número do 
processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade.

O contrato administrativo deverá mencionar também a sujeição dos con-
tratantes às normas da Lei no 8.666/1993 e às cláusulas contratuais.

Observe a redação do artigo 66, parágrafo único, da Lei no 8666/1993: 

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes 
e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autori-
zou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da 
dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes 
às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento 
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 
que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela Administração até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o 
seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei (BRASIL, 1993). 

A lei brasileira assegura que os licitantes tenham o conhecimento dos 
termos do contrato e do respectivo processo licitatório, assim como garante a 
qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento 
dos emolumentos devidos.

O artigo 64 da Lei de Licitações dispõe que a Administração Pública deverá 
convocar regularmente o interessado para assinar o termo do contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro dos prazos e condições estabele-
cidas. Caso não o faça, vai decair o direito à contratação.

Veja a redação do artigo:

Art. 64. A Administração convocará regularmente o inte-
ressado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. 
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§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pela parte 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo jus-
tificado aceito pela Administração. 
§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado 
não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente no prazo e condições estabele-
cidos, convocar os licitantes remanescentes, na 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 revogar a licitação independentemente 
da cominação prevista no art. 81 desta Lei. 
§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das 
propostas, sem convocação para a contratação, ficam 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos 
(BRASIL, 1993).

Agora chegou o momento de conversarmos sobre o procedimento neces-
sário para a Alteração dos Contratos Administrativos. As regras básicas estão 
estabelecidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser al-
terados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I — unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das es-
pecificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual 
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II — por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de 
execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execu-
ção da obra ou serviço, bem como do modo de forneci-
mento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de paga-
mento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 
do pagamento, com relação ao cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de forne-
cimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram ini-
cialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 
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da administração para a justa remuneração da obra, serviço 
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual (BRASIL, 1993). 

Perceba que o artigo citado acima estabelece duas hipóteses distintas para 
a alteração do contrato administrativo. A primeira é relativa à possibilidade de 
alteração unilateral por parte da Administração Pública, e a segunda é relativa 
às hipóteses de alteração através de um acordo celebrado entre as partes.

O contratado tem o dever de aceitar os acréscimos ou supressões que forem 
realizados nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25% do valor inicial 
atualizado do contrato.

Existindo alteração unilateral do contrato que gere aumento dos encargos 
do contratado, a Administração deverá restabelecer, através de aditamento, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial.

É interessante que você observe a redação do parágrafo oitavo do artigo 65 
da Lei de Licitações:

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atu-
alizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, 
bem como o empenho de dotações orçamentárias suple-
mentares até o limite do seu valor corrigido, não carac-
terizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento 
(BRASIL, 1993).

Portanto, a eventual variação do valor do contrato com o intuito de fazer 
face ao reajuste de preços, estabelecido no próprio contrato, não caracteriza 
a alteração deste e pode ser realizado por simples apostila, dispensando a 
celebração do aditamento.

Agora chegou o momento de conversarmos sobre a execução dos contratos 
administrativos.

A legislação brasileira estabelece que o contrato deverá ser executado fiel-
mente pelas partes pactuantes (Administração Pública e contratado), de acordo 
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com as cláusulas estabelecidas e as normas da Lei nº 8.666/1993. Cada parte 
responderá pelas consequências da inexecução total ou parcial do contrato. É 
o que dispõe o artigo 66 da Lei de Licitações: “Art. 66. O contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexe-
cução total ou parcial” (BRASIL, 1993).

A Administração Pública deverá designar um representante para acom-
panhar e fiscalizar a realização do contrato administrativo. A lei brasileira 
autoriza a contratação de terceiros para colaborar com seu representante. É o 
que dispõe o artigo 67 da Lei de Licitações: “Art. 67. A execução do contrato 
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo 
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição” (BRASIL, 1993).

O representante da Administração Pública tem o dever de anotar em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato. Ele poderá 
também determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
que, por ventura tenha observado.

Quando uma decisão ou providência que ultrapassar a competência do 
representante, ele terá o dever de solicitá-las a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes.

Acesse <www.transparencia.org.br> para ter acesso à página do Transparência Brasil, movi-
mento que tem prestado uma importante colaboração relativa ao controle e fiscalização dos 
gastos públicos realizados pelos mais diversos entes da federação brasileira.

Para saber mais

O contratado tem o dever de manter preposto no local da obra ou do serviço 
para representá-lo na execução do contrato. O preposto deverá ser aceito pela 
Administração Pública. É o que determina o artigo 68 da Lei de Licitações: “Art. 68. 
O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da 
obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato” (BRASIL, 1993).

A lei brasileira estabelece, ainda, que o contratado é obrigado a corrigir, 
reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas custas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se perceberem defeitos, vícios ou até incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados.
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A Lei de Licitações determina, ainda, que o contratado é responsável pelos 
danos que tenham sido causados diretamente à Administração ou — ainda — a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

É importante que você saiba que a fiscalização ou o acompanhamento 
realizado pelo órgão interessado não exclui nem reduz essa responsabilidade. 

Com relação à responsabilidade pelos encargos, sejam eles trabalhistas, 
previdenciários, comerciais ou fiscais, a lei brasileira estabelece que: 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos tra-
balhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, até o limite de 50% (cinquenta 
por cento) para os seus acréscimos.
§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 
à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o Registro de Imóveis.
§ 2º A Administração Pública responde solidariamente 
com o contratado pelos encargos previdenciários resul-
tantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (BRASIL, 1993).

É possível que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, subcontrate parcelas da obra, serviço ou 
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração Pública.

A legislação brasileira estabelece que após a execução do contrato, no caso 
de obras e serviços, seu objeto será recebido provisoriamente ou definitivamente.

Será recebido provisoriamente pela pessoa designada como responsável pelo 
seu acompanhamento e pela sua fiscalização, através de termo circunstanciado, as-
sinado pelas partes no prazo de até 15 dias da comunicação escrita do contratado.

Será recebido definitivamente através servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, por termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 
ter decorrido do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos estabelecidos nos contratos.

Se o contrato for relativo a compras ou à locação de equipamentos, ele será 
recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade 
do material com a especificação estabelecida ou será recebido definitivamente, 
após a verificação da qualidade e também da quantidade do material e sua 
consequente aceitação.
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Acesse <www.senado.gov.br> para verificar quais assuntos estão sendo discutidos por essa 
importante câmara legislativa da República Federativa do Brasil.

Para saber mais

Quando se tratar de aquisição de equipamentos de grande vulto, o rece-
bimento será feito através de termo circunstanciado e, nos demais casos, será 
feito através recibo.

É importante que você saiba que recebimento, sendo provisório ou defi-
nitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 
contratada ou do serviço prestado. Não exclui também a responsabilidade 
ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites esta-
belecidos pela legislação ou pelo contrato.

A lei brasileira estabelece alguns casos em que o recebimento provisório 
poderá ser dispensado. Eles estão expressos no artigo 74 da Lei de Licitações, 
que possui a seguinte redação: 

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório 
nos seguintes casos: 
I — gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II — serviços profissionais; 
III — obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, 
inciso II, alínea “a”, desta Lei, desde que não se compo-
nham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos 
à verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento 
será feito mediante recibo (BRASIL, 1993).

Caso sejam necessários ensaios, testes ou provas para a boa execução do 
objeto do contrato, eles serão realizados pelas custas do contratado. Observe a 
redação do artigo 75 da Lei de Licitações: “Art. 75. Salvo disposições em con-
trários constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes 
e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do 
objeto do contrato correm por conta do contratado” (BRASIL, 1993).

Quando a obra, o serviço ou o fornecimento for executado em desacordo 
com o estabelecido no contrato, a Administração Pública tem o dever de 
rejeitá-lo no todo ou em parte. É o que estabelece o artigo 76 da Lei de 
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Licitações: “Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, ser-
viço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato” (BRASIL, 1993).

Figura 4.3 Bandeira do Brasil

Fonte: mytrade/Thinkstock (2014).

Agora, vamos conversar sobre os casos de inexecução ou de rescisão dos 
contratos administrativos. Esse assunto é de fundamental importância para a 
preservação dos interesses da Administração Pública.

A legislação brasileira estabelece que tanto a inexecução total como a 
inexecução parcial do contrato ensejam sua rescisão, com as consequências 
estabelecidas no contrato ou na própria legislação brasileira.

Os motivos para a rescisão do contrato administrativo estão previstos no 
artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, que tem a seguinte redação: 

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I — o não cumprimento de cláusulas contratuais, espe-
cificações, projetos ou prazos; 
II — o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos; 
III — a lentidão do seu cumprimento, levando a Admi-
nistração a comprovar a impossibilidade da conclusão 
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da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 
IV — o atraso injustificado no início da obra, serviço ou 
fornecimento; 
V — a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, 
sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI — a subcontratação total ou parcial do seu objeto, 
a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
VII — o desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
VIII — o cometimento reiterado de faltas na sua execução, 
anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei; 
IX — a decretação de falência ou a instauração de insol-
vência civil; 
X — a dissolução da sociedade ou o falecimento do 
contratado; 
XI — a alteração social ou a modificação da finalidade 
ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução 
do contrato; 
XII — razões de interesse público, de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo admi-
nistrativo a que se refere o contrato; 
XIII — a supressão, por parte da Administração, de obras, 
serviços ou compras, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do 
art. 65 desta Lei; 
XIV — a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) 
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave pertur-
bação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independente-
mente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações 
e mobilizações e outras previstas, assegurado ao con-
tratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
XV — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pa-
gamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
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pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela sus-
pensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 
XVI — a não liberação, por parte da Administração, de 
área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
XVII — a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato. 
XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis (BRASIL, 1993).

Essa pluralidade de casos é necessária justamente para preservar os interesses 
da administração pública. 

Para que ocorra a rescisão contratual é preciso que a Administração Pública 
demonstre seus motivos formalmente em um processo. O contratado tem as-
segurado seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

A rescisão do contrato administrativo será determinada por ato unilateral e 
escrito da Administração Pública nos casos enumerados nos incisos I até XII, 
e também no caso do inciso XVII. 

A rescisão do contrato administrativo poderá ser amigável, através de acordo 
entre as partes. Para isso, será reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração Pública.

A rescisão do contrato poderá, ainda, ser judicial nos termos da legislação 
brasileira.

Alguns doutrinadores brasileiros abordam a problemática do direito à repac-
tuação dos contratos administrativos. Peço que você efetue uma leitura muito 
atenta das considerações de Marcilio da Silva Ferreira Filho (2012) sobre este 
importante assunto: 

Dentre os instrumentos de garantia da equação econô-
mico-financeira, incluem-se tanto os que visam a com-
pensar aumento de gastos extraordinários supervenientes 
como os que repassam aumentos ordinários, já que a 
Constituição Federal de 1988 não fez qualquer distinção 
em relação a esses fatos, não cabendo ao interprete fazê-
-la. O reajustamento de preços (estando dentro dele a 
repactuação) está albergado, portanto, pelo mencionado 
princípio constitucional, de forma que as suas espécies 
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também estão abrangidas, dentre elas a repactuação, 
objeto de estudo. 
A repactuação do contrato administrativo tem por fun-
damento o princípio do equilíbrio econômico-financeiro 
e visa à compensação do aumento de custos ordinários, 
decorrente da inflação, através da comprovação efetiva 
da elevação da onerosidade. O contratado se dirige ao 
órgão administrativo e apresenta requerimento com a 
demonstração analítica da variação de custos. Garante, 
pois, a manutenção da equação entre encargo e preço. 
Tendo por fundamento uma norma constitucional, o direito 
à repactuação não pode ser eliminado, seja pelo legislador 
infraconstitucional, seja muito menos pelo administrador. 
Ambos devem atuar dentro de sua competência, com aten-
dimento ao princípio da separação dos poderes. Destarte, 
através de lei só podem ser emanadas normas reguladoras 
do direito à repactuação providas de fundamento razoável 
e, por outro lado, o Poder Executivo só pode regulamentar 
a referida lei, sem, entretanto, inovar no ordenamento 
jurídico, criando obrigações ou limitações a essa garantia. 
A análise do direito pátrio mostra, entretanto, que essas 
limitações e a inércia do Poder Legislativo ensejaram a 
existência de um vazio regulatório em relação à repactu-
ação, que vem sendo suprida através de atos normativos 
infralegais. Alguns desses atos ou suas disposições estão, 
porém, não apenas regulando termos de lei, mas sim 
inovando no ordenamento jurídico, criando obrigações 
e limitando o direito dos contratados, o que se configura 
ilegal e inconstitucional. Exemplo disso é a limitação 
à existência de previsão editalícia para a concessão do 
direito, o que é condição desarrazoada, desprovida de 
fundamento e sem qualquer substrato legal. 
A solução para esses problemas é a integração do ordena-
mento jurídico com a mudança de entendimentos e edi-
ção de atos normativos legítimos e competentes, pautados 
sempre no objetivo de estimular o desenvolvimento das 
empresas contratadas, a eficiência na prestação do objeto 
pactuado e a economicidade no valor da contrapresta-
ção. Para tanto, é mais satisfatório e atende aos objetivos 
estabelecidos na Carta Magna a redução de limitações 
em relação à concretização do direito à repactuação do 
contrato administrativo, com a finalidade de assegurar a 
manutenção plena do equilíbrio econômico-financeiro, 
trazendo mais segurança jurídica para todos e maiores 
benefícios para a Administração Pública e para as empre-
sas contratadas, sendo, portanto, uma via de duas mãos.
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Outra questão de fundamental importância é a aplicação ou não do Código 
de Defesa do Consumidor aos contratos administrativos. Será que a Adminis-
tração Pública pode ser caracterizada como consumidora? 

Sobre esse assunto citado, trago para sua apreciação as considerações de Leon 
Fredja Szklarowsky (1999): 

Sem dúvida, aplica-se o Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor, ainda que se trate de contrato administra-
tivo, quando a contratante é a Administração, no sentido 
que lhe dá a Lei no 8.666/93, sendo ela consumidora ou 
usuária, porque adquire ou utiliza produto ou serviço, 
como destinatária final. A lei não faz distinção entre as 
pessoas jurídicas que adquirem bens ou usufruem servi-
ços. Não há por que se lhe negar a proteção do CPDC, 
já que o Estado consumidor ou usuário é a própria so-
ciedade representada ou organizada.
Este também é o pensamento de Celso Bastos, que não 
exclui o Estado quando adquire produtos ou é usuário. 
A Administração Pública compreende a administração di-
reta e a indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios e abrange as entidades com persona-
lidade jurídica de direito privado sob controle do Poder 
Público e das fundações por ele instituídas e mantidas. 
Na relação contratual estabelecida pela Lei de Licitações 
e Contratos a posição da Administração, em regra, é a de 
usuária ou adquirente de bens, consumidora final, não 
sendo fornecedora. Esta, na linguagem do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor, é toda pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangei-
ram, ou os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
Indubitavelmente, poderá também estar nessa posição, 
quando for fornecedora ou prestadora de serviços, e, 
como tal, deverá responder. 
Mas não se lhe pode recusar, quando for usuária ou 
consumidora, como destinatária final, a proteção legal, 
como a reparação de danos patrimoniais ou por defeitos 
relativos à prestação de serviços públicos. 
Não se alegue que a Administração, gozando das benesses 
da lei especial, a que se submetem os contratos adminis-
trativos, não necessita do agasalho do Código. 
Realmente, o artigo 76 da Lei no 8.666/93 dispõe que a 
Administração rejeitará, no todo ou em parte, a obra, o 
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fornecimento ou o serviço executado, contrariamente 
aos termos do contrato, ensejando assim a rescisão, com 
as consequências contratuais, legais e regulamentares. 
Não obstante, basta cotejarem-se os dois diplomas legis-
lativos, para se concluir que nem todas as situações pre-
vistas no Código estão relacionadas na Lei de Licitações 
e Contratos e vice-versa. 
Há hipóteses, consagradas no artigo 74 deste diploma, 
que preveem o recebimento definitivo, com a faculdade 
de dispensa do recebimento provisório. Este destina-se a 
permitir que a Administração faça o acompanhamento e 
a fiscalização, em se tratando de serviços e obras, e, na 
hipótese de compras ou locação de equipamentos, possa 
realizar posteriormente a verificação da conformidade 
do material com a especificação. Contudo, a lei autoriza 
a dispensa desse recebimento provisório, nos casos de 
gêneros perecíveis, alimentação preparada e serviços pro-
fissionais. Quando se tratar de compras ou abastecimento 
de navios, embarcações ou unidades aéreas ou tropas, 
dada a urgência e necessidade premente, poder-se-á dis-
pensar a licitação, se dentro dos limites do artigo 23, I, a. 
Vale dizer: se a Administração não é obrigada a fazer o 
recebimento provisório, em determinadas circunstâncias, 
ou é obrigada a adquirir bens movida pela premência e 
necessidade, dispensando até a licitação, não se pode 
imaginar que o legislador fosse tão desavisado, a ponto de 
excluir a Administração da proteção do CPDC, deixando-
-a ao desamparo total. E, inequivocamente, não o fez. 
Tome-se, por exemplo, a prestação dos serviços de tele-
fonia, fornecimento de gás, água e luz. Apregoar-se que 
a entidade privada ou pública, por ser parte da Adminis-
tração, está afastada do manto protetor da Lei no 8.078/90 
é simplesmente absurdo e não se compatibiliza com o 
artigo 2° do Código. Servindo-se a Administração, como 
qualquer particular, dos serviços prestados por conces-
sionárias do serviço público, não tem cabimento sua 
exclusão da proteção legal, o que feriria, brutalmente, a 
Constituição, que agasalha todo consumidor, sem exclu-
são de quem quer que seja. 
Aliás, o artigo 54 expressamente indica, com precisão 
matemática, que os contratos administrativos se regem 
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público e 
de direito privado e, ainda, pela teoria geral dos contratos, 
numa harmônica constelação. É também a manifestação 
de Marcos Juruena Villela Souto. 
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Devem, portanto, comungar-se as normas da lei especial 
de contratos com o CPDC. 
Entretanto, Caio Tácito exclui os consumidores inter-
mediários ou os que se valem de produtos ou serviços, 
como bens de produção, e considera os órgãos públicos 
verdadeiros fornecedores, consumidores intermediários, 
porque se utilizam de bens ou serviços como instrumentos 
de execução de seus serviços. 
Também Marçal Justen desaconselha a aplicação do 
Código do Consumidor, ainda que, subsidiariamente, no 
tocante à responsabilidade por vício do produto ou do 
serviço, visto que a Administração define a prestação a 
ser executada pelo particular, assim como as condições 
contratuais que regerão a relação jurídica.
Data maxima venia, não se há de recusar à Administração, 
quando consumidora ou usuária final, o direito à modifi-
cação de cláusulas contratuais que estabeleçam presta-
ções desproporcionais ou a sua revisão em vista de fatos 
supervenientes, tornando-as por demais onerosas, nem 
impedir se valha de outros direitos previstos no Código. 
Sem embargo de dispor ela de legislação própria, a lei 
especial de proteção ao consumidor não a exclui de sua 
incidência, pois nenhum dos dispositivos da Lei de Lici-
tações e Contratos lhe fornece direta proteção, quando, 
na posição de consumidora final ou usuária de serviços, 
vê-se prejudicada. O único dispositivo que apresenta 
certa similitude com as normas do Código é a regra do 
§ 5º do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, ao determinar a 
revisão dos preços contratados, para menos, se houver 
a extinção ou alteração de tributos ou encargos legais 
ou ainda pela superveniência de disposições legais, que 
produzam efetiva repercussão nos preços.
Toshio Mukai adverte, com muita propriedade, que o 
Código pode e deve ser invocado pela contratante, já 
que, ao contratar o fornecimento de bens ou serviços, 
coloca-se na condição de destinatária final e, portanto, 
o manto protetor dessa lei não pode ser ignorado. Entre-
tanto, ao prestar serviços públicos, poderá também estar 
na posição de fornecedor, submetendo-se às regras do 
artigo 22 e seu parágrafo único desse diploma. 
O Procurador da Fazenda Nacional Aldemario Araujo 
Castro concorda que existe uma infinidade de situações 
em que a administração, como destinatária final, adquire 
bens e serviços sem licitação ou contrato administrativo 
formal, a exemplo das despesas de pronto pagamento, 
via suprimento de fundos, onde é irrecusável que a única 
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proteção contra vícios típicos da atividade de consumo 
reside no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 
Entende, da mesma forma, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 
na sua didática obra, COMPRAS PELO REGISTRO DE 
PREÇOS. Leciona, com ênfase, que o Código de Defesa e 
Proteção do Consumidor pode ser utilizado pela Adminis-
tração, sempre que se sentir prejudicada por fornecedor 
ou prestador de serviços. 
Todos os preceitos, que disciplinam a alteração contra-
tual, para restaurar o equilíbrio econômico — financeiro, 
visando a restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retri-
buição da Administração para a justa remuneração, têm 
em vista sempre a contratada, excepcionada a hipótese 
do § 5º citado. 
Destarte, têm plena aplicação, no que couber, as dispo-
sições da Lei no 8.078/90.

Outra questão polêmica relativa aos Contratos Administrativos faz referência 
à possibilidade ou não do uso de arbitragem em tais contratos. Isso ocorre pois 
a República Federativa do Brasil é signatária de Tratados Internacionais relativos 
a esse assunto. Sobre isso, peço que você efetue a leitura das considerações de 
Rodrigo Alberto Correia da Silva (2008, p. 1) sobre o assunto: 

O Brasil, depois que ratificou e internalizou a convenção 
de Nova York (Decreto no 4.311/2002), se alinhou com as 
principais jurisdições mundiais no reconhecimento mútuo 
de decisões arbitrais. A arbitragem tem se demonstrado 
um caminho eficiente para a solução de controvérsias em-
presariais em que o tempo para decisão, o conhecimento 
específico do assunto e o sigilo são fatores importantes.

O autor explica que, segundo uma das correntes, os contratos adminis-
trativos, por serem marcados pelo princípio da supremacia do interesse pú-
blico sobre o privado, não possibilita o afastamento do poder judiciário, e a 
cláusula de arbitragem seria nula se eventualmente tivesse sido prevista em 
um contrato de tal natureza. 

A segunda corrente — totalmente oposta à primeira — entende que, exis-
tindo uma Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/96), é possível que os contratos 
com o poder público contenham cláusula geral prevendo que as controvérsias 
decorrentes do contrato e de sua execução podem ser todas solucionadas por 
arbitragem (BRASIL, 1996).
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A terceira corrente é chamada de moderada, pois é composta por autores 
que entendem que, em algumas situações, a arbitragem será possível, mas em 
outras, não.

Particularmente, entendo pela não possibilidade da aplicação da arbitragem 
nos contratos caracterizados como contratos administrativos.

Acredito ser importante também conversar com você sobre o princípio da 
legalidade, pois ele é essencial para o correto cumprimento do estipulado nos 
contratos administrativos.

O Princípio da Legalidade encontra apoio na norma descrita no artigo 5° 
inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I — homens e mulheres são iguais em direitos e obriga-
ções, nos termos desta Constituição; 
II — ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei (BRASIL, 1988, 
grifo nosso).

São interessantes as observações de Luiz Alberto David Araujo e Vidal Ser-
rano Nunes Junior (2011, p. 370) sobre o assunto:

A afirmação de que a Administração Pública deve aten-
der à legalidade em suas atividades implica a noção de 
que a atividade administrativa é a desenvolvida em nível 
imediatamente infralegal, dando cumprimento às dispo-
sições da lei. Em outras palavras, a função dos atos da 
Administração é a realização das disposições legais, não 
lhe sendo possível, portanto, a inovação do ordenamento 
jurídico, mas tão só a concretização de presságios gené-
ricos e abstratos anteriormente firmados pelo exercente 
da função legislativa.

São interessantes também as considerações de Hely Lopes Meirelles (2010, 
p. 89) a respeito do assunto: 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade 
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito 
fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pú-
blica só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 
particular significa pode fazer assim; para o administrador 
significa deve fazer assim.

Processos.indb   164 7/28/14   3:05 PM



C o n t r a t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  165

Portanto, todo e qualquer ato praticado pela Administração Pública brasi-
leira deverá se pautar pelo princípio da legalidade, por força do disposto na 
Constituição e também por força do disposto em lei.

Também acho importante conversar com você sobre o princípio da moralidade 
na Administração Pública. Ele é fundamental para que exista um correto emprego 
dos recursos públicos e deve ser respeitado pelos administradores públicos.

De acordo com Hely Lopes Meirelles (2010, p. 90), a moralidade admi-
nistrativa não se trata da “[...] moral comum, mas sim de uma moral jurídica, 
entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior 
da Administração”.

É interessante que você saiba que a sociedade pode fiscalizar o cumprimento 
do princípio moralidade da Administração Pública e, inclusive, propor ação 
sempre que se verificar que tal princípio não foi respeitado. 

Veja a redação do Artigo 5º, LXIII, da Constituição da República Federativa 
do Brasil (BRASIL, 1988): 

LXXIII — qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimô-
nio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 
da sucumbência

Os atos contrários à moralidade administrativa são ilegais e, portanto, pu-
nidos. Veja a redação do Artigo 37, §4o, da Constituição Brasileira: 

§ 4º — Os atos de improbidade administrativa importa-
rão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem pre-
juízo da ação penal cabível. O princípio da moralidade 
pode ser entendido como aquele que está de acordo com 
os valores éticos de uma sociedade em um determinado 
período histórico.

É interessante destacar uma jurisprudência citada por Luciano Dalvi (2009, 
p. 24) que relaciona o princípio da moralidade com a exigência de licitação 
pela Administração Pública:

Ação Direita de Inconstitucionalidade. Lei no 147, de 18 
de abril de 1990, no Estado de Tocantins, que estabelece 
normas para a venda de lotes e moradias, no perímetro 
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urbano, independentemente de licitação, a servidores da 
Administração Pública estadual e de outras entidades. 
Alegada ofensa ao artigo 37, XXI, da Constituição Fede-
ral. Suspensão cautelar de sua eficácia. Normas que se 
afiguram violadoras do princípio da licitação, assegurador 
da moralidade dos atos administrativos e do tratamento 
isonômico que é devido aos que contratam com o Poder 
Público. Concorrência manifesta dos requisitos da relevân-
cia da questão jurídica e do periculum in mora. Cautelar 
deferida (STF, ADI N. 651/TO, rel. Min Ilmar Galvão, DJU 
de 28.08.1992).

Nesse sentido é preciso que o princípio da Moralidade na Administração 
Pública seja respeitado pelos mais diversos órgãos da Administração Pública 
Brasileira.

Espero ter colaborado com a construção do seu conhecimento. Tenho cer-
teza de que você será um ótimo profissional.

1. Sobre a formalização dos contratos administrativos, assinale a alter-
nativa correta:

a) Os contratos administrativos e seus aditamentos devem ser 
lavrados nas repartições interessadas, que deverão manter 
arquivo cronológico dos seus autógrafos, assim como registro 
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais 
sobre imóveis, que se formalizam por instrumento elaborado 
em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo 
que lhe deu origem.

b) Os contratos administrativos e seus aditamentos devem ser 
lavrados pelos Chefes do Poder Executivo, que deverão manter 
arquivo cronológico dos seus autógrafos, assim como registro 
sistemático do  seu extrato, salvo os relativos a direitos reais 
sobre imóveis, que se formalizam por instrumento elaborado 
em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo 
que lhe deu origem.

Atividades de aprendizagem
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c) Os contratos administrativos e seus aditamentos devem ser lavra-
dos pelos Chefes do Poder Legislativo, que deverão manter arquivo 
cronológico dos seus autógrafos, assim como registro sistemático 
do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que 
se formalizam por instrumento elaborado em cartório de notas, de 
tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

d) Os contratos administrativos e seus aditamentos devem ser lavra-
dos pelos chefes do Poder Judiciário, que deverão manter arquivo 
cronológico dos seus autógrafos, assim como registro sistemático 
do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que 
se formalizam por instrumento elaborado em cartório de notas, de 
tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

e) Nenhuma das anteriores.

2. Assinale a alternativa correta:

a) A legislação brasileira não estabelece obrigações relativas aos 
contratados de um contrato administrativo, apenas para os 
contratantes.

b) A legislação brasileira não estabelece obrigações relativas aos con-
tratantes de um contrato administrativo, apenas para os contratados.

c) A lei brasileira estabelece que o contratado é obrigado a corrigir, 
reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas custas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se perceberem defeitos, 
vícios, ou até incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados.

d) A lei brasileira estabelece que o contratado não é obrigado a 
corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas custas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se perceberem 
defeitos, vícios, ou até incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados.

e) Nenhuma das anteriores.
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1.  Você considera que a legislação brasileira sobre contratos admi-
nistrativos seja clara? Ela precisa ser melhorada?

2.  Explique o procedimento para a formalização dos contratos 
administrativos.

3.  É possível rescindir um contrato administrativo?

Questões para reflexão

A formalização dos contratos administrativos é necessária para que a Ad-
ministração Pública possa realizar um acordo favorável aos seus interesses.

A execução dos contratos administrativos deve ser realizada dentro 
dos parâmetros da legalidade.

Fique ligado!

Os contratos administrativos diferenciam-se dos contratos comuns, pois 
eles possuem várias características próprias, tais como a presença da Ad-
ministração Pública em um dos polos da relação, a finalidade pública e 
as próprias cláusulas exorbitantes.

Um bom contrato administrativo é necessário para o correto uso dos 
recursos públicos. Um contrato administrativo ruim poderá causar danos 
não apenas aos órgãos públicos da República Federativa do Brasil, mas 
a toda a população brasileira, por isso eles devem ser executados respei-
tando ao máximo a legislação.

Para concluir o estudo da unidade

Processos.indb   168 7/28/14   3:05 PM



C o n t r a t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  169

1. O que são contratos administrativos?

2. Quais são as características dos contratos administrativos? 

3. Fale sobre a formalização dos contratos administrativos.

4. Os atos contra a moralidade administrativa são puníveis?

5. Quem poderá propor uma ação popular?

Atividades de aprendizagem da unidade
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