
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

VÍTOR CARMONA FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: O CONCEITO DE PROPOSTA 

GLOBALMENTE MAIS VANTAJOSA 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vítor Carmona Ferreira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: O CONCEITO DE PROPOSTA 

GLOBALMENTE MAIS VANTAJOSA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como 

requisito à obtenção do bacharelado em Direito pela 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 

 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2016 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 
FERREIRA, Vítor Carmona Ferreira 
 
A nova Lei de Licitações: O conceito de Proposta 

Globalmente mais vantajosa. / Ribeirão Preto, 2016. 
 
75 pgs. ; 30cm 
 
Trabalho de Conclusão de Curso - - Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
 
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira 
 

1. Processo licitatório 2. Critérios de adjudicação.  
3. Proposta Globalmente mais vantajosa 
 

  



 

Nome: FERREIRA, Vítor Carmona. 

 

Título: A nova Lei de Licitações: O conceito de Proposta Globalmente mais vantajosa. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título 

de Bacharel em Direito. 

 

 

Aprovado em:  

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

 

Prof. Dr. ______________________________ Instituição: ___________________________  

Julgamento: ____________________________Assinatura:  __________________________  

 

 

Prof. Dr. ______________________________ Instituição: ___________________________  

Julgamento: ____________________________Assinatura:  __________________________  

 

 

Prof. Dr. ______________________________ Instituição: ___________________________  

Julgamento: ____________________________Assinatura:  __________________________  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Agradecimentos 

 

 Aos meus pais, irmãos e familiares que sempre me apoiaram pelos caminhos da vida, 

com um amor incondicional constantemente demonstrado nas grandes e pequenas coisas. Em 

especial, a minha avó, matriarca da família, cuja a sabedoria conduz a criação das crianças e 

apazigua os conflitos. 

 Aos meus amigos que me trouxeram grandes alegrias e conhecimentos até agora, 

momentos inesquecíveis que me permite relembrar saudosamente felicidades vividas.  

 Ao orientador desse trabalho, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, pelo acolhimento nos 

momentos difíceis, pelo conhecimento jurídico transmitido e pelas lições de vida ensinadas 

durante as aulas de graduação e desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RESUMO 

 

 

FERREIRA, VÍTOR CARMONA. A nova Lei de Licitações: O conceito de Proposta 
Globalmente mais Vantajosa. 2016. 75 pgs. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como requisito à obtenção do título de bacharel em direito. 
 
A atual legislação sobre licitações está em descompasso com a evolução econômica e social 

do nosso país, demandando uma reforma no arcabouço jurídico relacionado a essa temática. 

Entre as mais diversas propostas temos o conceito de Proposta Globalmente Mais Vantajosa, 

que permite ao administrador público utilizar diversas opções de critérios de julgamento das 

propostas no certame. Esse conceito permite maior flexibilidade, transparência e qualidade 

nas escolhas dos fornecedores, ainda torna o processo licitatório menos custoso e complexo. 

Neste estudo fazemos uma breve descrição do atual ambiente das licitações e apresentamos o 

conceito de Proposta Globalmente Mais Vantajosa para a reforma da Lei de Licitações. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Licitações. Proposta Globalmente mais Vantajosa. 
 

 
 

 

 

 

  



  



 

ABSTRACT 

 

 

FERREIRA, VÍTOR CARMONA FERREIRA. The ner law os bids: The concept of Proposal 
Globally more Advantageous. 2016. 75 pages. Essay presented as a requisite to obtain the title 
of Bachelor’s in Law. 
 
The current legislation on procurement is out of step with economic and social development 

of our country, demanding a reform of the legal framework related to this issue. Among the 

various proposals, we have the concept of the Proposal Globally More Advantageous that 

allows the public administrator for  using several options judging criteria of the proposals at 

the event. This concept allows greater flexibility, transparency and quality in the choice of 

suppliers and reduces the cost and the complexity of bidding processes.. In this study, we 

make a brief description of the current bids and present the concept of the Proposal Globally 

More Advantageous for the reform of the Public Procurement Law 

 

Key-Words: Public Administration. Bids. Proposal Globally More Advantageous. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Vivemos uma crise política e econômica grave, um dos fatores geradores desse 

momento é um Estado pesado, lento e ineficaz que exige cada vez mais tributos de uma 

sociedade com sua capacidade contributiva exaurida. Este que tem como função precípua a 

diminuição das desigualdades sociais e a proteção da economia nacional, muitas vezes 

descumpre esse papel gerando ainda mais desníveis sociais e atrasa o desenvolvimento 

econômico. 

Dentre inúmeros fatores que causam essa ineficiência do Estado brasileiro, podemos 

citar a demora legislativa, um sistema eleitoral complexo que afasta representante de 

representado, um sistema tributário labiríntico e a lentidão na execução de obras e serviços 

estatais. Destacamos o problema relacionado à execução ineficiente das mais diversas 

atividades da administração pública, este ligado diretamente ao processo de licitação.  

As compras públicas são reguladas pela Lei 8.666/93, também conhecida como Lei 

das Licitações, definindo os processos a serem seguidos pelo administrador público para 

escolher o contratado a realizar o serviço, a obra ou entregar um produto, ainda temos 

importantes dispositivos como o Regime Diferenciado de Contratação, Lei 12.462/2011 e a 

Lei dos Pregões, Lei 10.520/2002. O tema que estes diplomas legais tratam é de fundamental 

importância para a existência de um Estado enxuto e eficiente, pois é uma das principais 

maneiras que o âmbito público se relaciona com o privado e uma via de grande relevância em 

que é empregado o orçamento público. 

Podemos entender que existe interesse público em um Estado eficiente, eficaz e 

efetivo, sendo as características definidas respectivamente pela capacidade de alocar recursos 

da melhor maneira para a entrega dos projetos; a produção de itens de acordo com os 

objetivos estabelecidos e, por fim, o cumprimento dos objetivos estabelecidos a partir dos 

resultados gerados. Essas definições ficam mais claras a partir do quadro desenvolvido pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), para análise das auditorias operacionais (TCU, BRASIL, 

2010, p.11), inserido na figura 1 abaixo. Devido a sua importância, o processo licitatório deve 

ter essas mesmas características que a administração pública como um todo deve ter. 
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1 Fluxo auditoria operacional 

 
FONTE: TCU, BRASIL, 2010b, p.11 

 

A Lei de Licitações foi criada em um momento muito semelhante ao vivido hoje na 

política brasileira, em termos de escândalos de corrupção e da situação econômica geral do 

país. É claro que é necessário reconhecer um nítido amadurecimento das instituições, mas 

permanece a percepção de corrupção generalizada, o descontrole das contas públicas e a 

ineficiência do Estado. À época, o legislador com o intuito de dar uma resposta à sociedade 

quanto aos fatos noticiados em toda imprensa e visando um processo de compra mais 

controlado, foi elaborada esta lei. Princípios como impessoalidade, publicidade, isonomia e 

concorrência são postos nesse dispositivo, bem como uma série de prazos, limites e roteiros 

foram estabelecidos com o intuito de garantir um processo licitatório limpo e controlado. No 

entanto, não foram suficientes para garantir uma boa contratação estatal. 

A lei acabou por gerar diversos entraves ao administrador público e em muitos casos 

acaba por levar à seleção adversa (AKERLOF, 1970), a escolha de um fornecedor que não 

tem as características adequadas ao cumprimento do contrato, tornando necessária a 

reformulação desta. Menos de 10 anos depois de sua edição, o governo brasileiro se viu 

obrigado a editar uma Medida Provisória com intuito de adicionar uma nova modalidade de 

licitação, o pregão, convertida em lei em 2002, foi batizada de Lei dos Pregões, 

posteriormente iniciou-se a tramitação de um projeto de reforma mais ampla do arcabouço 

jurídico das licitações, o PLC 32/2007, que foi superado pelo Regime Diferenciado de 
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Contratações, editado por Medida Provisória em 2011, o qual modernizou o processo 

licitatório em alguns pontos, porém, tem seus  restritos às obras Olímpicas, da Copa do 

Mundo e do Programa de Aceleração do Crescimento, devido à urgência e ao temor de não 

entregar itens fundamentais a esses grandes projetos brasileiros, justificaram a edição dessa 

MP. Observa-se, todavia, que parte das obras não foi entregue e mais do que isso, muitas 

delas já dão sinais de corrupção e principalmente de baixa qualidade da entrega. 

É notável a importância do processo licitatório para um Estado eficiente, ora, um ente 

privado que compra mal, rapidamente se torna inchado e perde competitividade no mercado, 

logo entra em colapso e não consegue se manter. Para os entes públicos, os efeitos são 

diversos, pois não existe uma concorrência mercadológica na prestação de serviços públicos. 

As consequências de um processo de compras públicas que não assegura um contrato de 

qualidade surgem no cotidiano dos servidores públicos e cidadãos brasileiros. 

Filas em hospitais, obras intermináveis, os grandes projetos públicos mal planejados, 

conhecidos como “elefantes brancos”, o aumento de impostos e, principalmente, a lentidão no 

êxito de serviços públicos estão todos ligados à forma que o Estado contrata. A escolha do 

fornecedor feita pelo gestor público interfere diretamente na qualidade do projeto a ser 

entregue à sociedade.  Caso essa escolha não seja bem feita, demanda mais recursos, atrasa e 

até mesmo pode não ser completada.  

Por demandar mais recursos do que seria necessário para realizar os projetos, o Estado 

acaba sendo um vetor do atraso econômico e da desigualdade social, uma vez que retira 

recursos dos tributos e desperdiça nos projetos que não trazem os benefícios esperados. Hoje, 

o processo licitatório brasileiro não cumpre seu papel de garantir uma contratação eficiente, 

célere e eficaz, apenas determina ritos a serem seguidos, classifica as compras e os critérios de 

escolha. 

A atual legislação garante um processo rígido ao gestor público que o isenta da 

responsabilidade da escolha do fornecedor, por cumprir corretamente os comandos legais. Ora 

um processo rígido não garante um bom contrato, apenas assegura o processo, principalmente 

por causa da questão do privilégio dado pelos diplomas legais ao critério de menor preço. 

Assim, mesmo com os complementos legais editados mais recentemente, é necessária 

uma revisão geral do processo licitatório brasileiro (OLIVEIRA REZENDE, 2014, p. 165) 

nesse ponto que a temática escolhida é importante. Dentre as mais diversas propostas de 

reforma, chama a atenção a proposta do uso do conceito de Proposta Globalmente Mais 

Vantajosa. Esse conceito prega o uso de diversos critérios, além do preço na escolha do 

fornecedor a ser contratado de maneira predominante nas compras públicas, inclusive critérios 
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relacionados a políticas públicas como incentivo a pequenas empresas, crescimento do 

mercado local e proteção do patrimônio cultural nacional. Esse conceito, se implementado, 

pode trazer maior transparência, flexibilidade, celeridade à Administração Pública, o que é 

relevante para traçarmos uma saída para as crises vividas hoje. 

Dessa forma, este trabalho tratará em seu segundo capítulo sobre o atual arcabouço 

jurídico das licitações, princípios, fases, critérios, modalidades de licitação, hipóteses de 

compra direta e responsabilidades do gestor público. Também serão comparados os principais 

dispositivos legais que tratam do assunto, como o Regime Diferenciado de Compra e a Lei 

dos Pregões. 

Em seguida, analisaremos os entraves gerados pelo processo licitatório atualmente 

desenhado como os custos do processo, sua ineficiência na escolha de bons contratos, a 

possível falta de transparência gerada pelo excesso de compras diretas, o descompasso entre a 

legislação e os avanços do mercado, a falta de parâmetros claros de escolha, o uso demasiado 

do critério de preço, as principais medidas tomadas pelo gestor público buscando maior 

celeridade e efetividade e suas consequências, o enrijecimento dos editais e, ao fim, a falta de 

parâmetros de quantificação de critérios além de preço.  

No quarto capítulo abordaremos o conceito de Proposta Globalmente Mais Vantajosa 

(PGMV), como funcionaria e seus principais benefícios para o processo licitatório. Também 

será descrita a proposta da criação de uma agência normatizadora, no que tange à constante 

quantificação dos diversos critérios estabelecidos dentro do conceito de PGMV.  

Por fim, no último capítulo, serão colocadas algumas considerações finais com intuito 

de encerrar o trabalho retomando as principais observações. 
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2 O ATUAL ARCABOUÇO JURÍDICO DAS COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

2.1 Conceitos fundamentais e princípios da lei de licitações 

 

 

Licitação, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é um procedimento administrativo 

em que o ente público abre oportunidade a todos aqueles que tiverem interesse em ser 

contratado pela administração pública de fazer uma proposta, as quais serão analisadas, 

escolhidas e aceitas de acordo com a conveniência do órgão público.  

Para o processo licitatório contribuem licitantes e o poder público na formulação do 

contrato a ser realizado, cada um com seus atos compõe as fases da licitação (DI PIETRO, 2014, 

p. 373). Podemos compreender o processo licitatório como a maneira que o Estado negocia com 

os entes privados a contratação dos projetos que desenvolvem para atingir seus objetivos. 

A administração pública é obrigada a realizar licitação para a escolha dos fornecedores 

públicos em decorrência de dispositivo constitucional, o art. 37, XXI. Vejamos o dispositivo: 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  

(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

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

 

A licitação advém do princípio da indisponibilidade do interesse público com o intuito 

de retirar a liberdade de escolha do administrador público, obrigando-o a atender um processo 

para a escolha da proposta mais vantajosa para o ente público nas compras ou vendas estatais 

(DI PIETRO, 2014, p. 374). Desses princípios desdobram-se outros que regem o processo 

licitatório. 

Segundo Hely Lopes Meirelles (1991, p. 21), são eles: o do procedimento formal, 

publicidade dos atos, isonomia dos licitantes, vinculação ao instrumento convocatório, 

obrigatoriedade de contratação do vencedor e o julgamento objetivo. Ainda podemos 

depreender dos dispositivos legais outros como a moralidade, impessoalidade, legalidade e da 

escolha da proposta mais vantajosa e da economicidade, expressos no art. 3º da Lei 8.666/93 
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caput transcrito abaixo. Além do, recentemente incluído, princípio do desenvolvimento 

sustentável. Vamos analisar cada um desses brevemente para contextualizar nosso estudo.  
 
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 
promoção 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 convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 

 

O primeiro princípio a ser descrito é o da igualdade. É um dos alicerces do processo 

licitatório, está expresso em dispositivo constitucional e na Lei de Licitações, além de estar 

reproduzido em outros diplomas legais relacionados ao assunto (REZENDE OLIVEIRA, 

2014, p. 29). Preceitua a igualdade de direitos entre todos os interessados, assim veda 

qualquer tipo de favorecimento de um licitante em detrimento dos outros, consequentemente 

não pode o administrador público estabelecer requisitos além daqueles estritamente 

necessários para a realização do projeto, deve também tomar o cuidado de, em cada uma das 

fases, estabelecer condições paritárias para cada um dos participantes.  

Desdobra-se desse princípio o da competitividade com o intuito de permitir a maior 

concorrência entre os licitantes, sendo assim o administrador público não pode estabelecer 

condições que de alguma maneira restrinjam a participação de fornecedores que têm 

capacidade de realizar, por exemplo, impedir a participação mediante o domicílio ou a 

natureza societária da empresa ou qualquer questão impertinente ou irrelevante à escolha. 

Existem exceções a esses princípios dispostas legalmente e ligadas a princípios 

constitucionais, inclusive decorrentes da igualdade e razoabilidade, como a proteção ao meio 

ambiente, incentivo ao desenvolvimento de pequenas empresas entre outras hipóteses (DI 

PIETRO, 2014, p.378-382). Nota-se que acabam por existir muitas exceções a esse princípio, 

todas ligadas aos interesses públicos estabelecidos na legislação, ou seja, esse princípio é 

mitigado de acordo com o que é considerado mais vantajoso ao Estado. 

A legalidade aplicada a toda administração pública também se faz relevante no processo 

licitatório, consequentemente, este é um procedimento totalmente vinculado à Lei, assim como 

estão sujeitos ao controle da legalidade, tanto interna como externa. A Lei de Licitações 

estabelece diversos instrumentos que permitem assegurar o adequado rigor na observação dos 

dispositivos legais, desde a possibilidade de impugnação do processo pelos licitantes até a 

iniciativa de qualquer cidadão em questionar os atos realizados (DI PIETRO, 2014, p.384). 
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Advindo do princípio da legalidade temos o princípio do procedimento formal, 

definido por Hely Lopes Meirelles (1991, p. 23) como a vinculação de todos os atos da 

licitação, não só a Lei, mas também a uma regulamentação prévia, sujeitando tanto os 

licitantes como a comissão às regras determinadas.  

Também como princípio mais amplo da administração pública aplicado ao processo 

licitatório, a impessoalidade. Segundo Marçal Justen Filho (2005, p. 52) é emanado o princípio da 

legalidade, da igualdade, da moralidade e da vinculação ao ato convocatório, vedando quaisquer 

distinções decorrentes de caráter pessoal dos interessados, também exclui o subjetivismo do 

agente público, assim sua motivação deve ser objetiva e fundamentada para garantir a 

impessoalidade, desdobrando-se no princípio do julgamento objetivo tratado à frente.  

A moralidade e a probidade são princípios gerais da administração pública aplicados 

ao processo licitatório, preveem o respeito a moral e os bons costumes, mas especificamente a 

aplicação da justiça e equidade, a honestidade nos atos da administração, atuação que vai 

além do lícito apenas, exige do gestor constante atenção e empenho para evitar possíveis 

danos ao erário (DI PIETRO, 2014, p. 385). 

Em garantia da probidade administrativa e da concorrência temos o princípio da 

publicidade. Este definido como a faculdade de qualquer interessado de participar dos atos 

exercendo função dupla de dar amplo conhecimento permitindo a participação de todos e 

também a possibilidade de fiscalização dos atos. A publicidade deve permear todo o processo 

com exceção das propostas até o momento de sua abertura e em casos em que o interesse 

público possa ser prejudicado concretamente pela divulgação das informações (JUSTEN 

FILHO, 2005, p. 54). 

Outros princípios desdobrados a partir da probidade administrativa são eles: o da 

economicidade e da escolha da proposta mais vantajosa.  Dado que em regra, a maior 

vantagem é atribuída em aplicação do princípio da economicidade, uma vez que esses 

princípios estão intrinsicamente ligados. A economicidade pode ser definida como a 

preocupação constante com os recursos do Estado, sendo que estes são escassos e por ser um 

dos âmbitos da eficiência estatal, traduz-se em conseguir o menor preço para a melhor 

qualidade. No entanto, esses conceitos não se relacionam de maneira tão simples, pois o 

interesse público tem diversas facetas, o que exige uma profunda avaliação do gestor no 

momento de definir o objeto a ser licitado e as especificações do edital, sendo assim a 

proposta mais vantajosa é aquela que atende de maneira mais completa o interesse público 

(JUSTEN FILHO, 2004, p 45-46 e 54-56). O conceito de proposta globalmente mais 

vantajosa se assemelha consideravelmente a esse princípio, mas, como veremos adiante, o 
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conceito pressupõe uma quantificação e parametrização constante dos critérios utilizados para 

auferir se a proposta atende às mais diversas facetas do interesse coletivo. 

Seguindo a descrição dos princípios nos deparamos com a vinculação ao instrumento 

convocatório. Segundo Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2014, p. 31), o ato convocatório é 

lei entre os licitantes e o poder público, durante o processo licitatório, sendo um 

desdobramento do princípio da legalidade e do procedimento formal, por isso o 

descumprimento de alguma das cláusulas acarreta na nulidade da licitação.  

Em síntese dos princípios aqui já elencados temos a objetividade do julgamento, expresso 

na Lei de Licitações, a qual significa que a comissão de licitação deve se ater apenas aos critérios 

estabelecidos no ato convocatório de maneira objetiva, de modo que possibilite a averiguação 

pelos licitantes e órgãos de controle e deve, ainda, seguir as modalidades e critérios descritos em 

Lei (DI PIETRO, 2014, p. 387). Esse princípio tem grande importância para a temática abordada 

nesse trabalho, à frente analisaremos os critérios de julgamento e as modalidades de licitação. 

Conexo ao princípio do julgamento objetivo, temos o da adjudicação compulsória do 

vencedor, esse, segundo Hely Lopes Meirelles (1991, p. 31), após o julgamento surge ao 

vencedor o direito de adjudicação, ou seja, o direito de atribuir o objeto da licitação a esse 

licitante. Este princípio é inerente ao processo licitatório, não só obriga a administração 

pública a contratar o bem, serviço ou produto quando necessitar, mas também impede a 

realização de nova licitação com o mesmo objeto a ser contratado. A comissão licitante pode 

somente em caso de revogação ou anulação deixar de contratar com o vencedor, o primeiro 

ocorre quando por fator superveniente perde-se o interesse público no objeto da licitação, o 

segundo, quando existe algum vício insanável no processo licitatório. 

Por fim, temos recentemente incluído na Lei 8.666/93 o princípio da sustentabilidade 

das licitações, traduzindo-se na crença que é possível, por meio das licitações públicas, 

incentivar a proteção ao meio ambiente. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

por meio da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação editou uma normativa em 

2010, com critérios para o estabelecimento de uma licitação sustentável, como exemplo, o 

reuso de águas, a utilização de energia solar, a eficiência energética dos aparelhos a serem 

contratados e a comprovação da origem da madeira (DI PIETRO, 2014, p. 389-392). 

Esses são os princípios considerados mais relevantes, não ignoramos a importância de 

outros como a razoabilidade e a proporcionalidade, a ampla defesa e a indisponibilidade do 

interesse público, no entanto consideramos que para este estudo não é necessário elencá-los 

aqui, sendo eles ligados também à administração pública de maneira geral. Assim, 

continuamos a introdução de outros conceitos.  
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2.2 Obrigatoriedades em licitar e a compra direta 

 

 

O já citado art. 37, XXI, da Constituição Federal exige licitação para obras, serviços, 

compras e alienações, assim como para permissões e concessões, e a Lei 8.666/93 também 

repete essa exigência. Estão sujeitas todas as entidades da administração direta ou indireta de 

todas as esferas de poder. Como já conceituado nesse estudo, a licitação visa retirar a 

subjetividade do administrador público do processo de escolha de fornecedores e assim 

garantir a melhor escolha para o Estado. 

Apesar da obrigatoriedade, o comando legal também abre a possibilidade de 

contratação direta com suas hipóteses estipuladas em lei. Dessa forma, temos as hipóteses de 

inexigibilidade e as de dispensa de licitar, ambas descritas na Lei 8.666/93. Apesar de terem 

um resultado semelhante que é livrar o administrador público da obrigatoriedade de licitar, se 

diferenciam por alguns aspectos. 

Segundo Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2014, p. 52-53), a contratação direta 

ocorre quando não há possibilidade de concorrência ou o processo licitatório não é 

conveniente ao interesse público, podemos dizer que a primeira se refere aos casos de 

inexigibilidade e a segunda aos casos de dispensa de licitar. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

(2014, p.432) tem uma posição um pouco diferente, para ela, nos casos de dispensa, há 

possibilidade de competição, no entanto, a lei faculta ao administrador público a escolha de 

licitar ou não, com exceção dos casos em que o comando legal o obriga, por exemplo, em 

casos de alienação de imóveis em dação em pagamento, art.17, I e II, da Lei 8.666/93; quanto 

à inexigibilidade sua posição corrobora no sentido de que não há licitação, pois não existem 

concorrência no mercado. 

Ressalte-se que mesmo com a dispensa do processo licitatório é necessário o 

atendimento de um procedimento formal para justificar a contratação direta, esse é descrito no 

art. 26 da Lei de Licitações, vejamos: 
 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único 
do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condição para a eficácia dos atos.  

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 
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II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados. 
 

Ou seja, mesmo nos casos em que houver contratação direta permanecem princípios 

ligados ao processo licitatório, como a indisponibilidade do interesse público, publicidade, 

probidade, moralidade, economicidade, entre outros de fundamental importância para toda a 

administração pública. 

Consideramos que as hipóteses podem ser divididas nas seguintes categorias, motivada por 

pequeno valor, em situações especiais, em decorrência do objeto a ser contratado e por causa da 

pessoa (DI PIETRO, 2014, p. 443). Não vamos aqui elencar todas as trinta e três hipóteses do rol 

taxativo do art. 24 da Lei de Licitações, mas com o intuito de ilustrar o conceito, vamos 

exemplificar algumas hipóteses. Inicialmente observamos os incisos I e II. 
 
(...) 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a 
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos 
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). (...) 

 

Marçal Justen Filho (2005, p. 235) nos esclarece a motivação dessas dispensas, devida 

à pequena relevância econômica dos objetos do contrato, os custos gerados por um processo 

licitatório não compensam o benefício fruto do procedimento. Ainda mais, preceitua que a lei 

determina que as formalidades prévias à contratação devem ser proporcionais ao interesse e à 

necessidade pública. 

Outro exemplo de inconveniência da Licitação se dá no inciso VI deste artigo, a 

seguir: 
 
(...) 
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços 

ou normalizar o abastecimento; (...) 
 

Nesses casos, a “vantajosidade” econômica da contratação é secundária como 

preceitua Carlos Pinto Coelho Motta (200, p. 229). O Estado quando age dessa forma usa a 

contratação como instrumento de um objetivo maior, aqui, em vista de intervir no domínio 

econômico por motivo relevante dentro dos limites constitucionais.  



Atual Arcabouço Jurídico das Compras Públicas  |  25 

 

Depreendemos que as hipóteses de dispensa de licitar têm sua motivação na 

inconveniência para o interesse público em licitar, sendo assim o legislador elencou uma lista 

extensa de hipóteses de cabimento da dispensa, retirando do administrador público a avaliação em 

cada caso da real conveniência ao interesse público do processo licitatório. A seguir veremos que 

isso é considerado um enrijecimento da atuação pública e que a Lei não consegue acompanhar as 

mudanças sociais para sempre prever corretamente os casos de dispensa. 

Para a inexigibilidade temos somente três hipóteses elencadas e são descritas no art. 

25º da Lei de Licitações, a seguir transcrito: 
 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 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 exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 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 enumerados 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. 

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou 
de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato. 

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à 
Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 
responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

 

Como já explicitado anteriormente, a inexigibilidade advém da inexistência de 

concorrência, o inciso I traz explicitamente esse conceito, os outros incisos tratam da mesma 

situação, no entanto proveniente da natureza do trabalho a ser realizado; no caso de artista, a 

obra de cada um é extremamente específica e inigualável e nos casos de serviços intelectuais 

singulares como a definição trazida pelo §1º desse artigo, não existe outro indivíduo que 

realize aquele serviço dado o nível de especialização técnica. 

Nesta seção, perpassamos brevemente pela obrigatoriedade em licitar e suas exceções, 

os casos de dispensa e de inexigibilidade da licitação, todos preceituados em lei. Em 

sequência trataremos de outro conceito fundamental do atual arcabouço jurídico das 

licitações, as modalidades de processo licitatório e os critérios de julgamento.  
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2.3 Das modalidades de licitação, fases e dos critérios de julgamento 

 

 

A legislação atual conta com sete modalidades de licitação sendo: a carta convite, a 

tomada de preço, a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão presencial e o pregão on-line. 

Nesta seção vamos descrever os cinco primeiros, deixando os pregões para a próxima seção 

que tratará somente da Lei dos Pregões. As modalidades referem-se ao procedimento e às 

formalidades que o administrador público deve se ater durante o processo licitatório, sendo 

sua complexidade maior de acordo com os valores e especificidades do objeto a ser 

contratado. 

Assim, introduziremos com a modalidade concurso, destinada a escolha de trabalhos 

artísticos, técnico ou científico mediante remuneração ou prêmio aos vencedores, definidos a 

partir de critérios previstos no edital publicado com antecedência mínima de 45 dias. Deve ser 

formada uma comissão especial com pessoas de reputação ilibada e reconhecido 

conhecimento na área, sendo eles servidores públicos ou não (OLIVEIRA REZENDE, 2015, 

p. 82). 

O Leilão é a modalidade aplicada às vendas de bens móveis inservíveis ao poder 

público, produtos legalmente apreendidos ou penhorados e bens imóveis nas hipóteses do art. 

19 da Lei 8.666/93, ao qual são efetuados lances e o interessado que fizer o maior acima do 

valor avaliado vence o processo licitatório (DI PIETRO, 2015, p.420). 

Para a contratação de bens, fornecedores e prestadores de serviços temos três 

modalidades aplicáveis, são elas concorrência, tomada de preços e carta convite, com a 

complexidade decrescente em razão do vulto econômico do contrato a ser firmado. 

Iniciaremos o estudo a partir da concorrência. 

Definida pelo §1º do art. 22 da Lei de Licitações transcrito abaixo, a concorrência é a 

modalidade aplicada para contratos de maior vulto econômico, é o procedimento com maior 

quantia de formalidades, a preocupação é possibilitar o maior número de participantes na fase 

inicial, com intenção de garantir a maior competição possível entre os licitantes, sendo assim 

suas características são a universalidade e a ampla publicidade; o primeiro, traduz-se na 

possibilidade de qualquer interessado que atenda aos requisitos mínimos participe do 

processo; o segundo, concretiza-se na publicação antecartipada do edital, de 45 ou 30 dias 

antes da entrega das propostas dependendo do disposto em lei (Art. 21º, I, b e II, a), contados 

a partir da íntegra divulgação do edital. (DI PIETRO, 2014, p.415). 
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Art. 22.  São modalidades de licitação: 
I - concorrência; 
(...) 
 
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 

na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. (...) 

 

Os valores estipulados para a obrigatoriedade da aplicação da concorrência estão 

elencados no art. 23 da Lei de Licitações, a seguir:  
 
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);  
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 (seiscentos e cinquenta mil 

reais).        (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 

Para aplicar uma modalidade ou outra é estipulado um valor total do contrato antes da 

realização da licitação, não pode o administrador público dividir o projeto em parcelas com o 

intuito de proceder em uma modalidade menos complexa, apenas pode separar o projeto em 

diversos processos licitatórios, quando for conveniente técnica e economicamente, assim 

dispõe os §1º e §2º deste artigo. 
 
(...) 
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas 

em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de 
escala.         (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos 
termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou 
compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente 
para a execução do objeto em licitação.         (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994). (...) 

 

A tomada de preço é a modalidade aplicada aos contratos que têm o limite do valor 

estabelecido pelo art. 23, I, b e II, b, acima transcrito. Sua característica é um registro prévio 

mantido pelos órgãos públicos que licitam frequentemente, em que são qualificados os 

licitantes anualmente (art. 34, Lei 8.666/93), no entanto, é possível a participação de 

interessados não cadastrados desde que apresentem a documentação necessária até três dias 

antes da entrega das propostas, caso a comissão licitante verifique que algum requisito não foi 
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cumprido, o interessado será desqualificado por fator superveniente (MUKAY, 1994, p. 40). 

Assim a concorrência tem como característica a universalidade, já suscitada acima e a 

publicidade dada pelos prazos legais estipulados no Art. 21º, II, b e III, c de 15 ou 30 dias. No 

entanto, esse princípio é suavizado por causa da menor importância econômica do valor a ser 

contratado. 

Também em decorrência do valor contratado, a modalidade convite tem seu 

procedimento bastante simplificado. É a única modalidade que não tem exigência legal da 

publicação de um edital, já que a convocação se faz por carta a pelo menos três possíveis 

interessados cadastrados ou não, vejamos o dispositivo legal da Lei de Licitações que trata do 

assunto. 
 
Art. 22 
(...) 
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 

seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas. (...) 

 

Observa-se que não há restrição da participação de qualquer interessado que manifeste 

interesse até 24 horas antes da entrega das propostas, para permitir o conhecimento desses 

interessados deve a administração pública dar publicidade à carta convite em local apropriado 

com vistas a informar o maior número de pessoas possível. Mantêm-se as características da 

universalidade e da publicidade presentes em todas as modalidades. 

Ainda com o objetivo de assegurar o não direcionamento do processo licitatório, o art. 

22 da Lei 8.666/93, em seu §6º, exige a variação de convites quando houver licitações de 

objeto idêntico, vejamos: 
 
Art. 22 
(...) 
§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 

(três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou 
assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto 
existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.       (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994) (...) 

 

As modalidades se diferenciam pontualmente em relação às fases do processo 

licitatório, vamos fazer uma breve explanação de cada uma delas para melhor definir as 

diferentes modalidades. Para tal utilizaremos os conceitos suscitados pela doutrinadora Odete 

Medalhar, em seu livro Direito Administrativo Moderno (2004, p. 226-235). 
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Antes do início do processo licitatório propriamente dito temos a chamada fase interna 

em que o administrador público elabora o ato convocatório a partir das necessidades do ente 

público e a disponibilidade orçamentária, estabelece os requisitos técnicos, a modalidade e os 

critérios para licitar. Apesar de não ser considerada uma fase do processo licitatório é de 

fundamental importância para o bom desenvolvimento da licitação. 

Após elaborado o instrumento convocatório e devidamente publicado de acordo com o 

que é previsto legalmente para cada modalidade. Com a íntegra publicação desse instrumento 

dá-se início à contagem de prazo para entrega das propostas e dos documentos relativos à 

habilitação. A partir dessa fase a Lei de Licitações estabelece em seu artigo 43 o 

procedimento a ser seguido pelo gestor, vejamos. 
 
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 
I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 

concorrentes, e sua apreciação; 
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, 

desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais 
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 
avaliação constantes do edital; 

VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação 
do objeto da licitação. 

§ 1º A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as 
propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se 
lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

§ 2º Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes 
e pela Comissão. 

§ 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. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao 
concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite.  

§ 5º Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas 
as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 

§ 6º Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

Como disposto legalmente, entregues as propostas, segue-se para a fase de habilitação, 

em que são analisados os documentos relativos à capacidade jurídica, técnica, econômico-

financeira e fiscal dos licitantes. Findada essa avaliação é publicada uma ata em que são 
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divulgadas as decisões e suas motivações, permitindo-se a interposição de recursos. Ainda, 

aqueles que tiverem o registro cadastral corretamente atualizado e o apresentarem serão 

considerados habilitados automaticamente quanto às informações presentes no registro, isto é 

válido para todas as modalidades, mas é usual na tomada de preço. 

Após o julgamento dos recursos, ocorre a abertura dos envelopes dos licitantes 

habilitados em sessão pública, esse momento consiste o início da fase de classificação em que 

é analisada a conformidade das propostas com o ato convocatório e determinadas as possíveis 

desclassificações de licitantes. Ao fim a comissão licitante divulga os classificados e abre 

espaço para possíveis correções, se entender necessárias, e recursos dos participantes.  

As propostas classificadas seguem para a fase de julgamento na qual são confrontadas 

entre si, valoradas pelos critérios estabelecidos em ato convocatório, esses detalhados à frente. 

Dessa forma, é criada uma lista em ordem da melhor proposta para a pior. Ao fim da sessão 

pública é divulgada a lista e abre-se o prazo recursal. 

Com o fim do prazo recursal, decididos os recursos, os autos são submetidos à 

verificação da autoridade superior competente, sendo esta a fase de homologação. A 

autoridade pode anular no todo ou em parte, revogar ou anuir o procedimento realizado. A 

primeira ocorre quando a autoridade encontra algum vício na licitação, que pode contaminar 

todo o processo ou parte dele, a revogação ocorre quando por fator superveniente o objeto do 

contrato não atende mais o interesse público, por fim, caso entenda que o processo foi 

regularmente atendido, aprova a licitação e inicia a fase de adjudicação, a qual atribui ao 

vencedor o direito de ser contratado para aquele objeto licitado. Finalizada a adjudicação o 

processo licitatório é terminado e a administração pública deverá contratar dentro do prazo 

legal o licitante vencedor, caso necessite. 

Elencadas brevemente as modalidades e fases de licitação presentes na Lei 8.666/93, 

passamos a analisar os possíveis critérios de julgamento das propostas, sendo eles melhor 

lance, menor preço, melhor técnica e técnica e preço. É o art. 45 da Lei 8.666/93, que dispõe 

sobre esses critérios e suas aplicações, transcrito abaixo. 
 
Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 
pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 
modalidade concurso: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - 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; 
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II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 2º No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 

disposto no § 2o do art. 3º desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 
qualquer outro processo. 

§ 3º No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os licitantes considerados 
qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, 
prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo 
anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 4º  Para contratação de bens e serviços de informática, a administração 
observará o disposto no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando 
em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2o e adotando obrigatoriamente 
o tipo de licitação "técnica e preço", permitido o emprego de outro tipo de licitação 
nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

§ 5º É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo. 
§ 6º Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas tantas propostas 

quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação.  (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 

A definição desses critérios advém do princípio da objetividade do julgamento das 

propostas, com o intuito de reduzir ao máximo a subjetividade do administrador público, 

preocupação essa denotada inclusive pela determinação da ordem de classificação das 

propostas de menor preço, não deixando margem para qualquer dúvida quanto à melhor 

proposta para esse critério, ainda mais, define que os critérios de desempate são determinados 

em Lei, em caso de permanência desse é previsto o sorteio, reforçando o intuito de extirpar 

qualquer subjetividade do administrado público. 

Os critérios são aplicáveis de acordo com as características do objeto a ser contratado. 

O critério de melhor lance, por óbvio, se enquadra apenas na modalidade de leilão, pois são 

ofertados valores apenas na venda de itens do Estado, inciso IV do artigo transcrito acima. 

Como depreendemos do §1º deste artigo, os critérios não se aplicam à modalidade concurso, 

isto pois, devido à característica da modalidade em contratar trabalhos eminentemente 

artísticos e de alto nível técnico, é selecionada uma comissão especial com pessoas com 

reconhecido conhecimento na área para definir os critérios aplicados e julgar as propostas 

realizadas. 

Para os critérios de melhor técnica e melhor técnica e preço, o art. 46º da Lei de 

Licitações estabelece: 
 
Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão 

utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 
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ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

§ 1º Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte 
procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o 
preço máximo que a Administração se propõe a pagar: 

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos 
licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas 
propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, 
definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem 
a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, 
compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem 
utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas 
para a sua execução; 

II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das 
propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima 
estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições propostas, 
com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados 
apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite 
representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a 
valorização mínima; 

III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será 
adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, 
até a consecução de acordo para a contratação; 

IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem 
preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima 
estabelecida para a proposta técnica. 

§ 2º Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, adicionalmente ao 
inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no 
instrumento convocatório: 

I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com 
critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório; 

II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada 
das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos 
preestabelecidos no instrumento convocatório. 

§ 3º  Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser 
adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior 
autoridade da Administração promotora constante do ato convocatório, para 
fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto 
majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio 
restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em 
que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com 
repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e 
durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre 
escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato 
convocatório. 

 

O artigo claramente restringe a aplicação dos chamados “tipos de licitação” 

relacionados à técnica, sendo possível somente para trabalhos predominantemente intelectuais 

(art. 46º) e na contração de bens e serviços de informática (art. 45º, §4º). Nos demais casos é 

utilizado o tipo menor preço. Visivelmente, o legislador preocupou-se com o princípio da 

economicidade ao inserir essas disposições, estabelecendo como maior vantagem o custo 

menor do projeto, sem estabelecer outro parâmetro de avaliação. 

Neste momento é necessário olharmos com mais atenção a questão da diferenciação 

entre critérios técnicos de julgamento e qualificação técnica. Marçal Justen Filho (2005, 
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p.436) estabelece que os conceitos são claramente diferentes e inconfundíveis, sendo que os 

requisitos técnicos estabelecidos no edital, qualificação técnica, têm o objetivo de identificar o 

item a ser contratado para que seja possível manter a maior igualdade de condições para o 

desenvolvimento das propostas, enquanto o critério de julgamento técnico, busca estabelecer a 

melhor técnica entre as propostas, sendo que quanto melhor, maior a chance da proposta ser 

escolhida, o que não ocorre no caso de qualificação técnica. Ainda, é claro que a comissão 

licitante pode estabelecer um nível mínimo de qualidade no edital, no entanto isso não faz 

com que o requisito técnico que padroniza o nível de qualidade signifique um critério de 

julgamento. 

Outro apontamento que desejamos fazer quanto ao critério de técnica é a maneira com 

que ele é inserido no julgamento. Os incisos I e II, §2º do art. 46, esclarecem que nos casos de 

técnica e preço devem ser estabelecidos critérios para objetivo de valorização das propostas 

em edital e que será elaborada uma pontuação consistindo da média ponderada entre melhor 

técnica e menor preço, com os pesos de cada fator estabelecidos no edital. Este modelo se 

assemelha com a Proposta Globalmente Mais Vantajosa, porém, esta utiliza outros fatores 

relevantes ao interesse público para estabelecer essa pontuação. 

Estabelecemos aqui os principais conceitos para a compreensão da Lei 8.666/93 em 

relação aos apontamentos futuramente realizados. Vamos, a seguir, analisar outros dois 

diplomas legais que trazem importantes atualizações ao arcabouço jurídico das licitações, são 

eles a Lei dos Pregões e o Regime Diferenciado de Contratações. 

 

 

2.4 Lei dos pregões 

 

 

A Medida Provisória transformada na Lei 10.520/2002 instituiu uma nova modalidade 

de licitação, mais moderna e com intuito de proporcionar grande concorrência, e tem como 

sua característica principal a não aplicação dos envelopes fechados para a entrega das 

propostas, mas os lances são realizados em sessão pública que pode ser estabelecida 

eletronicamente ou presencialmente (art.2, §1º). Assim como as outras modalidades, não foge 

dos princípios da publicidade, economicidade, universalidade, competitividade entre outros já 

citados neste estudo. 

Vejamos o art. 1 dessa lei: 
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Art. 1 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. 

 

O pregão é aplicável a itens considerados comuns, conforme define o parágrafo único 

são aqueles em que existe uma padronização possível e já estabelecida no mercado. Este 

conceito é aberto, não sendo possível estabelecer uma lista com todos os possíveis itens que 

têm permissão de utilização do pregão, no entanto é possível elencar características básicas 

desses itens, sendo elas: disponibilidade no mercado (o objeto é encontrado facilmente no 

mercado), padronização (predeterminação, de modo objetivo e uniforme, da qualidade e dos 

atributos essenciais do bem ou do serviço) e casuísmo moderado (a qualidade “comum” deve 

ser verificada em cada caso concreto e não em termos abstratos) (REZENDE 

OLIVERIA,2015, p.83). 

No entanto, existem entendimentos que permitem a aplicação em outros casos. Joel de 

Menezes Niebuhr (2011, p. 62-67) afirma que o pregão é aplicável a obras e serviços desde 

que considerados comuns. Ainda, quanto aos produtos e serviços relacionados à informática 

com um nível de sofisticação que não seja alto, este doutrinador acompanha a opinião 

majoritária no sentido de que é possível aplicar o pregão, com o devido cuidado na 

identificação clara dos objetos. 

A figura do pregoeiro substitui a da comissão licitante, sendo servidor público, 

juntamente com uma equipe de apoio, tem a incumbência de dirigir todo o processo 

licitatório. O dispositivo que estabelece essa diferença entre as outras modalidades é o art. 3°, 

IV, abaixo transposto. 
 
Art. 3 A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
(...) 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou 

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de 
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante vencedor. 

 

A Lei dos Pregões trouxe algumas inovações que tornaram todo o processo mais 

célere, além da questão de aplicação de uma modalidade quanto ao objeto sem limites de 

valor, a maioria delas estabelecida no art. 4º que transporemos aqui seus trechos principais 

para melhor ilustração. 
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Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados 
e observará as seguintes regras: 

(...) 
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 sessão 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 representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e 
entregarão 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 condições 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 definidos no edital; 

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 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 atendimento 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 desatender 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 contrarrazões 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; 

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor; 
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XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital;  

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 

 

A primeira modernização disposta nesse artigo pode ser considerada a declaração de 

habilitação (inciso VII), intrinsicamente ligada a outro importante avanço, a inversão da fase 

de habilitação, pressupõe a boa-fé dos licitantes que entregam uma declaração afirmando 

cumprir todos os requisitos do ato convocatório para a participação no certame. 

A declaração possibilita o que é considerado o maior avanço desse dispositivo, 

consistindo na colocação da fase de habilitação depois do julgamento da melhor proposta (XII 

e XVI), possibilitando que seja analisada apenas a documentação de uma empresa, tornando o 

processo mais célere e econômico, evitando recursos irrelevantes sobre a documentação de 

participantes que não chegarão a ser contratado pela administração pública, além da redução 

de custo transacional em decorrência de não exigir a obtenção dos documentos por todas as 

empresas, custos estes de certo repassados às propostas. Em caso de descumprimento pelo 

licitante da declaração por não cumprimento dos requisitos da habilitação, será 

desclassificado e o segundo lugar será considerado vencedor, tendo seus documentos 

analisados, e assim por diante até que seja declarado um vencedor. 

Outro ponto relevante é a questão do uso exclusivo do tipo de licitação preço (inciso 

X), dado que são itens comuns à relevância do critério técnica é inexistente, por isso o 

legislador fixou que o julgamento deve analisar o menor custo considerando os prazos de 

entrega, a identificação do item e os parâmetros mínimos de desenvolvimento estabelecidos 

no edital. 

Em decorrência da aplicação estrita do critério preço, temos o procedimento de 

apresentação de propostas escritas e verbais (incisos VIII e IX). O pregoeiro recebe as 

propostas escritas e seleciona as três com menor preço ou todas aquelas com valor até 10% 

acima da mais baixa, os selecionados poderão realizar lances verbais e sucessivos dentro das 

regras estipuladas no edital, até que seja declarado o vencedor. Percebe-se claramente que este 

procedimento gera uma competição acirrada entre os interessados, beneficiando a 

administração pública para obtenção do menor custo. 

Outro desdobramento da aplicação desta modalidade de licitação é a possibilidade do 

pregoeiro abrir negociação com o licitante vencedor para que este reduza seu preço (inciso 

XVII). O pregoeiro se utiliza das vantagens negociais do Estado para forçar o fornecedor a 

entregar uma proposta ainda mais vantajosa do que a que venceu o certame. 
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Antes da fase de negociação temos outra importante alteração no padrão de processo 

licitatório que é a necessidade de manifestação de interesse em recurso logo após a declaração 

do vencedor (inciso XVII). Este dispositivo permite maior celeridade, pois abre espaço apenas 

uma vez para a interposição de recurso, ainda, apesar de ter três dias para a apresentação das 

razões do recurso, o interesse deve ser manifestado assim que declarado o vencedor. 

Após analisados e decididos os recursos, a autoridade competente adjudicará o objeto 

da licitação ao vencedor, somente depois irá homologar todo o processo licitatório, esta 

inversão no procedimento padrão consiste em uma inovação que torna o processo mais célere 

(incisos XXI e XXII). Nota-se que o legislador aqui partiu do princípio da probidade da 

administração pública, considerando que o pregoeiro e sua equipe de apoio serão probos e 

observarão a legalidade do processo durante todas as fases, assim, em regra o processo será 

homologado. 

Com ampla aplicação a Lei dos Pregões constitui um instrumento fundamental para o 

administrador público enquanto busca um processo licitatório eficiente, apesar de alguns 

pontos em que se mantém rígida, em consequência da aplicação da tecnologia da informação 

pode ser considerada uma maneira moderna de se realizar as compras públicas. Em seguida, 

analisaremos outro diploma que trouxe inovações às licitações o Regime Diferenciado de 

Contratação. 

 

 

2.5 Regime diferenciado de contratação 

 

 
Diante do excesso de formalismo e de todos os problemas gerados à administração 

pública, a Lei 8.666/93 se mostrou inadequada para permitir a realização de importantes 

projetos estatais, sendo necessária uma revisão geral de todo arcabouço de licitações 

brasileiras. No entanto, o trâmite de um novo projeto de lei no Congresso Nacional é 

sacrificante politicamente e lento demais, permeado por inúmeras discussões e ritos.  

Nesse contexto, o governo federal optou por alterações setoriais, como exemplo, a Lei 

dos Pregões e o agora analisado Regime Diferenciado de Contratações (RDC). Esse tem com 

objetos específicos determinados projetos de grande relevância nacional, como a Copa do 

Mundo, Olimpíadas e o Programa de Aceleração do Crescimento. Nesta seção apontaremos as 

principais inovações do diploma no sentido de tornar mais eficiente o processo licitatório, não 
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discutiremos sua constitucionalidade ou outras questões que consideramos menos importantes 

para o trabalho aqui realizado. 

Ao adotar o RDC o gestor público deve assinalar esta opção claramente no ato 

convocatório, resultando no afastamento da Lei 8.666/93, com exceção dos casos previstos no 

próprio regime. Ainda assim, nos casos omissos deste diploma deverá ser levada em 

consideração a Lei geral de licitações (OLIVEIRA,2015, p. 169). 

Adentramos agora nas principais inovações trazidas pelo RDC. Em seu primeiro 

artigo, no §1º, o diploma estabelece objetivos que, apesar de congruentes com a principiologia 

geral, traz maior importância em determinados pontos, vejamos: 
 
Art.1º (...) 
§ 1o  O RDC tem por objetivos: 
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os 

licitantes; 
II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação 

entre custos e benefícios para o setor público; 
III - incentivar a inovação tecnológica; e 
IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração pública. 
 

Como pode ser avaliado, no inciso I, o legislador parte da premissa que o atual sistema 

não atende eficientemente as necessidades estatais. Assim, traz como objetivo maior 

eficiência no processo licitatório, ou seja, maior eficiência estatal, juntamente do 

desenvolvimento tecnológico, além dos princípios já assegurados da proposta mais vantajosa 

ao interesse público, competitividade e o tratamento isonômico dos licitantes. Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2014, p. 456) observa que claramente o objetivo maior do diploma é trazer 

maior eficiência ao processo licitatório, em vista do temor de ter inconclusas as obras 

necessárias aos campeonatos mundiais que foram realizados. 

Além de repetir todos os princípios norteadores do processo licitatório geral, o 

legislador, ao explicitar o princípio da economicidade e do desenvolvimento nacional 

sustentável, subentendidos na legislação geral, conforme tratado na seção 2.1, dá maior 

importância a esses princípios. O diploma expõe isso em dois artigos, aqui transpostos.  
 
Art. 3º As licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC 

deverão observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 

(...) 
Art. 4º Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as 

seguintes diretrizes: 
§ 1º As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, 

especialmente, as normas relativas à: 



Atual Arcabouço Jurídico das Compras Públicas  |  39 

 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas 
obras contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas 
no procedimento de licenciamento ambiental; 

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, 
reduzam o consumo de energia e recursos naturais; 

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística. 
 

Em consonância com a nova disposição dos princípios dentro do RDC, temos a 

mitigação do princípio constitucional da publicidade (art. 37, caput) com o estabelecimento 

do sigilo do orçamento estimado, com intuito de evitar a influência dessa informação nas 

propostas entregues. A obrigatoriedade da divulgação dessa informação está estabelecida no 

art. 40º, II da Lei 8.666/93, não tinha previsão no diploma anterior (Decreto-lei Nº 2300/86), 

nem na Lei dos Pregões, à frente o dispositivo presente no RDC. 
 
Art. 6º Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para a 

contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da 
licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das 
demais informações necessárias para a elaboração das propostas. 

§ 1º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior 
desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento 
convocatório. 

§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da 
remuneração será incluído no instrumento convocatório. 

§ 3º Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida 
no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 

Conforme pode se depreender do texto legal, a publicidade é reduzida estritamente à 

necessidade de não influenciar negativamente o desenvolvimento das propostas e quaisquer 

possíveis danos ao erário público. Tanto que após encerrado o processo licitatório essa 

informação deve ser divulgada para permitir o controle interno e externo da gestão pública, 

pois é utilizada para verificar a qualidade do julgamento motivado da comissão licitante (DI 

PIETRO, 2014, p. 385). 

Ainda em vista dessa nova disposição principiológica, o RDC traz importantes 

mudanças procedimentais. A primeira a chamar a atenção é instituir como regra o 

processamento eletrônico da licitação (art. 13º do RDC), em alguns casos é admitida a forma 

presencial, desde que motivada. No entanto, outras mudanças se fazem mais relevantes para 

maior eficiência e eficácia do processo licitatório. Já estabelecida anteriormente na Lei 

10.520/2002, a colocação da fase de habilitação após o julgamento traz benefícios claros e já 

tratados neste trabalho na seção 2.4. Aqui citamos o dispositivo legal que estabelece essa 

inversão. 



40  |  Atual Arcabouço Jurídico das Compras Públicas 

Art. 12. O procedimento de licitação de que trata esta Lei observará as seguintes 
fases, nesta ordem: 

I - preparatória; 
II - publicação do instrumento convocatório; 
III - apresentação de propostas ou lances; 
IV - julgamento; 
V - habilitação; 
VI - recursal; e 
VII - encerramento. 
Parágrafo único.  A fase de que trata o inciso V do caput deste artigo poderá, 

mediante ato motivado, anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput deste 
artigo, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. 

 

Outro avanço procedimental decorrente dessa inversão de fases é a criação de uma 

fase recursal única, semelhante ao que ocorre nos pregões, no entanto no RDC os recursos são 

apresentados em fase única, após julgamento e habilitação, depois é iniciada a fase de 

encerramento. Todavia, ainda é necessário que os licitantes manifestem seu interesse recursal 

ao final de cada fase, sob pena de preclusão. Note-se que em casos que a inversão de fases 

não ocorrer não cabe a existência de fase recursal, sendo os recursos avaliados ao final do 

julgamento e da habitação (DI PIETRO, 2014, p. 469). 

O encerramento consiste da junção da fase de homologação e adjudicação da Lei de 

Licitações, além de permitir o saneamento do processo pela autoridade competente e traçar 

uma nova tentativa de negociação com o vencedor. 

A fase de apresentação de propostas contém importantes mudanças procedimentais. O 

RDC permite a escolha do gestor público pelo método de disputa, sendo ele aberto, fechado 

ou misto, este último já presente na Lei dos Pregões. Ainda, é permitida a apresentação de 

“lances intermediários”, àqueles que não representam a melhor oferta ou menor preço 

apresentado no certame, mas que podem ser importantes conjugados com outros critérios 

presentes no edital. Ainda o RDC permite o reinício da disputa aberta após a definição da 

melhor proposta, desde que a diferença entre a melhor e a subsequente seja menor que 10%, 

observa-se nessa possibilidade o intuito de causar a maior concorrência possível entre os 

licitantes (OLIVEIRA, 2015, p. 181). Essas disposições encontram-se nos artigos 16º e 17º do 

RDC, expomos aqui os trechos mais relevantes para este estudo. 
 
Art. 16. Nas licitações, poderão ser adotados os modos de disputa aberto e 

fechado, que poderão ser combinados na forma do regulamento. 
Art. 17. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos de apresentação 

de propostas ou lances, observado o seguinte: 
I - no modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de 

lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de 
julgamento adotado; 

II - no modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão 
sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas; e 

(...) 
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§ 1º Poderão ser admitidos, nas condições estabelecidas em regulamento: 
I - a apresentação de lances intermediários, durante a disputa aberta; e 
II - o reinício da disputa aberta, após a definição da melhor proposta e para a 

definição das demais colocações, sempre que existir uma diferença de pelo menos 
10% (dez por cento) entre o melhor lance e o do licitante subsequente. 

§ 2º Consideram-se intermediários os lances: 
I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo 

critério da maior oferta; ou 
II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais 

critérios de julgamento. 
 

Após a apresentação das propostas, a comissão licitante inicia o julgamento, este 

guarda algumas diferenças em relação à Lei de Licitações. No RDC o julgamento engloba a 

classificação, a qual são analisados os requisitos somente da melhor proposta. Também, 

observa-se algumas alterações no leque de critérios a serem escolhidos pelo administrador 

público na elaboração do edital. Abaixo, o dispositivo legal do RDC que os descreve. 
 
Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 
I - menor preço ou maior desconto; 
II - técnica e preço; 
III - melhor técnica ou conteúdo artístico; 
IV - maior oferta de preço; ou 
V - maior retorno econômico. 
§ 1º O critério de julgamento será identificado no instrumento convocatório, 

observado o disposto nesta Lei. 
§ 2º O julgamento das propostas será efetivado pelo emprego de parâmetros 

objetivos definidos no instrumento convocatório. 
§ 3º Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento 

convocatório, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 

Como pode ser observado, os incisos I a IV mantêm os mesmos critérios da Lei 

8.666/93, inclusive reforça o princípio da objetividade do julgamento e especifica a avaliação 

de maior desconto, aplicável nas situações em que administração estabelece um valor global 

para o projeto e coloca em disputa os descontos propostos pelas empresas, ou seja, uma troca 

de polos em relação ao critério de menor preço, mas com o mesmo intuito. Assim como a 

definição dos critérios, sua aplicabilidade repete a regra da lei geral, sendo o melhor preço 

amplamente permitido e os outros restritos a situações especificadas em lei, conforme já 

tratado neste trabalho. A novidade reside no critério de maior retorno econômico, aplicado 

exclusivamente às disputas que têm como objeto os chamados contratos de eficiência, 

definidos no art. 23 do RDC, o qual analisaremos abaixo 
 
Art. 23. No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado exclusivamente 

para a celebração de contratos de eficiência, as propostas serão consideradas de 
forma a selecionar a que proporcionará a maior economia para a administração 
pública decorrente da execução do contrato. 

§ 1º O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode 
incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de 
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proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, 
sendo o contratado remunerado com base em percentual da economia gerada. 

§ 3º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de 
eficiência: 

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será 
descontada da remuneração da contratada; 

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for 
superior à remuneração da contratada, será aplicada multa por inexecução contratual 
no valor da diferença; e 

III - a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis caso a diferença 
entre a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo 
estabelecido no contrato. 

 

O contrato de eficiência é aquele que tem por objeto a prestação de serviços que pode 

incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar 

economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado 

remunerado com base em percentual da economia gerada. No contrato de eficiência, os riscos 

são assumidos pelo contratado e influenciam diretamente na respectiva remuneração, uma vez 

que a ausência da economia prevista contratualmente acarretará no pagamento em valor da 

diferença da economia contratada em relação à economia realizada (OLIVERIA, 2015, p. 

182). 

Ainda, o RDC prevê outros avanços nas questões procedimentais como a ampliação e 

flexibilização do cadastro de preços, da pré-qualificação e do registro cadastral, também a 

criação do catálogo único de produtos e serviços, com vistas à padronização dos objetos a 

serem licitados. Também, passa a permitir expressamente a indicação de marca, a solicitação 

de amostra e a certificação de qualidade, no intuito de prover um julgamento mais objetivo, 

além da declaração de solidariedade do fabricante que visa garantir o poder público quanto à 

execução adequada do contrato. Não há dúvida que essas mudanças são relevantes para maior 

eficiência do processo licitatório, no entanto, para o tema deste trabalho são consideradas 

periféricas e sua análise aprofundada é desnecessária. 

Outros avanços do RDC estão diretamente relacionados com o objeto a ser licitado, 

permitindo a contratação integrada e por desempenho, estes interferem diretamente na 

definição de maior vantagem para o interesse público. Iniciaremos a análise pela contratação 

integrada. 

Prevista no art. 8, V e art. 9, caput e §1º do RDC, a contração integrada consiste na 

elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e 

serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as 

demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. A opção por 

essa modalidade de contrato deve ser motivada de acordo com aspectos técnicos e 
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econômicos, é aplicável nos seguintes casos: inovação tecnológica ou técnica; 

possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou possibilidade de execução 

com tecnologias de domínio restrito no mercado, sendo obrigatória a aplicação do critério 

de técnica e preço (art. 9.º, § 2.º, III). Diferencia-se das outras modalidades de 

contratação, pois permite ao proponente a elaboração do projeto base, retirando da 

administração pública essa responsabilidade, motivo de críticas feitas em razão da não 

identificação clara do objeto a ser contratado, no entanto, exige-se a apresentação de um 

anteprojeto que deve conter uma visão geral do objeto a ser contratado, as principais 

necessidades do Estado em relação a ele, prazos de entrega, níveis de qualidade e até 

questões estéticas da obra a ser realizada (OLIVEIRA, 2015, p. 174-175). 

Ainda em relação aos objetos a serem contratados, temos o regime de contrato por 

desempenho.  Assim, dispõe o art. 11 do RDC. 
 
Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser 

estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com 
base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo 
de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. 

Parágrafo único.  A utilização da remuneração variável será motivada e 
respeitará o limite orçamentário fixado pela administração pública para a 
contratação. 

 

Ao tornar possível a contratação por desempenho nota-se a intenção de trazer a maior 

eficácia possível ao contrato, isto pois a remuneração varia de acordo com critérios 

estabelecidos sendo metas, prazos, sustentabilidade e qualidade, o que motiva o contratado a 

desempenhar a melhor atividade que for possível. Trata-se, a rigor, de transformar os 

tradicionais contratos por prazo determinado e por escopo da Lei 8.666/1993 em contratos de 

performance (RIBEIRO, 2007, p. 193). É um dos instrumentos da administração pública 

moderna, voltada para resultado. 

Observamos nesta seção algumas das atualizações que o Regime Diferenciado de 

Contratações permitiu a determinados projetos, sendo que destacamos em última análise um 

importante fator, em diversos pontos do diploma o legislador delegou a normas infralei a 

pormenorização dos princípios, objetivos e procedimentos presentes na lei, comparando-se 

com a Lei 8.666/93 que deixa poucos espaços para este trabalho, o que gera um constante 

descompasso do processo licitatório com a realidade dinâmica do mercado, pois o legislativo 

não consegue despender tempo e energia suficiente para manter essa relação estável e 

atualizada. 
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Findada a apresentação do arcabouço jurídico das licitações em seus principais 

diplomas legais passamos, no próximo capítulo, a verificar os principais entraves gerados ao 

Estado nas contrações. 
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3 PRINCIPAIS ENTRAVES DO ATUAL PROCESSO LICITATÓRIO 

 

 

Os princípios já elencados, da impessoalidade, livre concorrência ou isonomia e da 

publicidade são fundamentais, não só para o atual modelo licitatório, mas também para 

qualquer processo de compras públicas a ser elaborado. No entanto, esses mesmos princípios 

aplicados exclusivamente assemelham-se a um sorteio (FIUZA, 2014, p.14), vejamos, a 

Mega-Sena tem sua publicidade garantida, qualquer pessoa pode fazer sua aposta e o sorteio 

não pode ser direcionado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. 

Ou seja, o gestor público ao seguir esses preceitos não tem garantia de uma compra de 

qualidade, sendo essa a escolha de um fornecedor que entregue o que foi contratado, 

atendendo os interesses públicos mais diversos, sejam eles sociais, econômicos ou até mesmo 

culturais. Em muitos casos o que percebemos é, apesar da administração pública seguir 

rigorosamente o roteiro disposto em lei, que não se evita a seleção adversa, a qual ocorre 

quando o gestor sabe que o processo licitatório não findou na escolha da melhor opção ao 

Estado para a realização do projeto.  

Isso ocorre, pois existe um direcionamento da legislação pelo uso do critério de menor 

preço, são raras as hipóteses em que o administrador pode escolher por outro critério de 

julgamento das propostas e nem sempre a escolhe, pois pode forçá-lo a uma modalidade de 

licitação mais complexa e longa, além de não ter parâmetros comparativos para avaliar 

critérios relacionados à técnica. Muito provavelmente a opção do legislador por esse critério 

tem a motivação de evitar o superfaturamento por meio da concorrência entre as empresas e a 

publicidade dos atos, como ressaltado no capítulo anterior.  

Apesar dessa intenção, assistimos algo diverso, o modelo atual não evitou novos escândalos 

de corrupção e o superfaturamento das mais diversas obras, vide casos recentemente expostos pela 

famosa Operação Lava-Jato. Além do ponto de vista do critério de julgamento, podemos elencar 

outros problemas relacionados ao atual processo (FIUZA, 2014, p. 23-27). 

 

 

3.1 Da longa duração do processo licitatório 

 

 

Inicialmente chama a atenção a longa duração do processo licitatório, a lei prevê 

prazos externos, como publicação do edital e prazos recursais, mas não prevê limites para as 
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fases internas deste processo. Assim a administração pública pode demorar demasiadamente 

para dar seguimento às fases da licitação, ainda, se contarmos todo o processo de elaboração 

do edital, especificações técnicas, consultas realizadas a especialistas e até mesmo às próprias 

empresas. É difícil estabelecer o quanto isso é custoso para a administração pública, pois 

dificilmente esses esforços despendidos são contabilizados, no entanto, é claro que o 

exagerado empenho necessário de servidores públicos para a realização desse processo é um 

prejuízo ao erário público (FIUZA, 2014, p. 24). 

Sendo assim, na realidade, o problema da demora está muito mais ligado à 

inexistência de um controle do tempo despendido na realização do processo licitatório, o que 

não permite visualizar os principais gargalos do processo e suas consequências, inviabilizando 

a análise de custo-benefício de aplicação de uma licitação, ou seja, pode ser que o fato de 

seguir um processo licitatório gere mais custos que os possíveis benefícios dele provenientes. 

Ligado a essa lentidão, temos o planejamento de baixa qualidade dos projetos, até 

mesmo a inexistência deles. Esse fator tem consequências graves ao erário, pois gera 

aditamentos, obras inexequíveis, cancelamentos e alterações não previstas. O projeto mal 

planejado cria um edital complexo e que possivelmente não atenda aos objetivos da 

administração e torna o processo todo mais lento por causa das inúmeras questões 

possivelmente suscitadas pela falta de clareza do projeto. Atribuem-se duas causas principais 

para este entrave, a primeira é o próprio modelo orçamentário brasileiro que leva o 

administrador a empenhar a verba para não tê-la contingenciada ou até mesmo devolvida, a 

segunda causa envolve um problema cultural da administração pública brasileira, os gestores 

não costumam ter um planejamento geral, muito menos o estabelecem para projetos 

específicos. Importante ressaltar que o tempo para elaboração e planejamento dos projetos 

deve ser contabilizado como um custo de transação do processo licitatório para que se tenha a 

exata dimensão do custo e da aplicabilidade de uma licitação (FIUZA, 2014, p. 24-25). 

Suscitamos também o entrave da habilitação prévia de todos os concorrentes, isto pois 

a emissão da documentação necessária gera custos ao licitante que são repassados nas 

propostas. Como levantado anteriormente, para isso o RDC e a Lei dos Pregões já previram a 

colocação desta fase ao final do certame, após a classificação e julgamento, sendo necessário 

que apenas o vencedor apresente a documentação. Esta medida diminui os custos de 

transação, pois evita que os licitantes perdedores de uma licitação incluam em uma próxima 

os gastos relacionados à documentação, diminuindo a longo prazo os valores das propostas 

FIUZA, 2014, p. 24-25). Os custos relacionados a essa fase podem chegar a 26% (MPOG, 
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BRASIL, 2007) dos custos de materiais e serviços, sendo assim tem outro efeito positivo que 

é aumentar a facilidade de entrada de concorrentes em diversos certames. 

Outro entrave vivido pelos gestores é o excesso de recursos disponíveis aos licitantes e 

o efeito suspensivo atribuído a eles. Na maioria dos casos, os recursos versam sobre tópicos 

irrelevantes ao objeto licitado, como requisitos das habilitações, detalhes da especificação 

técnica e questões marginais relacionadas à efetiva capacidade de entrega do fornecedor. Em 

seu relatório, o Banco Mundial (2004) afirma que em boa parte dos casos os licitantes 

utilizam estes estrategicamente para atrasar o processo, prejudicar o vencedor e até mesmo 

obter resultados colusivos. O perdedor com interesse em conseguir uma compensação do 

vencedor entra com um recurso que ele sabe que demorará a ser avaliado e mesmo que seja 

negado, gera prejuízo ao vencedor, somente pelo tempo despendido no debate, então para 

retirar o recurso ou não iniciar um processo no judiciário, o perdedor negocia um benefício 

em valores ou até mesmo em subcontratação. Em outra hipótese, é possível que duas 

empresas acordem em uma perder o recurso para quem cobrou um valor maior vença e 

repasse uma parcela à desistente. 

Com vistas a superar este problema temos algumas medidas tomadas pelo RDC, no 

sentido de tornar o processo todo mais eficiente. A primeira delas é a colocação da fase de 

habilitação após o certame, como supracitado, essa medida além de gerar menos custos de 

transação por evitar gastos com a documentação, também diminui a possibilidade de recursos 

irrelevantes, pois apenas um licitante é habilitado. Outra é a existência de uma fase recursal 

única em que são analisados todos os recursos admitidos, o que impede pausas para analisar 

as argumentações em cada uma das fases. Ressalte-se também que outra medida para a 

diminuição dos recursos é o uso da arbitragem nos processos licitatórios que tem aplicação 

aos entes públicos, amplamente estimulada pelo Novo Código de Processo Civil, e por ter 

maior celeridade mitiga o uso dos recursos como instrumento estratégico de empecilho às 

licitações.  

Além dessas medidas já em andamento para a mitigação do entrave dos recursos 

excessivos, temos a instituição da quantificação e parametrização de critérios diferentes do 

preço, tema abordado pelo conceito de Proposta Globalmente Mais Vantajosa, a ser analisado 

no próximo capítulo deste trabalho. Ainda podemos elencar outras propostas interessantes 

para a diminuição da duração do processo licitatório como a retirada do efeito suspensivo dos 

recursos, a cobrança de sucumbências e os custos para interposição de recursos. 
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3.2 Eficácia e aplicabilidade do processo licitatório em relação aos objetivos da 

administração pública 

 

 

Além das situações elencadas em relação à temporalidade do processo, o gestor 

público enfrenta outras questões relacionadas à adequação do processo licitatório às 

especificações do objeto a ser licitado. Isto ocorre pois a Lei preocupa-se com diversos 

princípios e estes não necessariamente produzem um processo eficiente e eficaz. 

O administrador público ao tomar a decisão de realizar uma compra percorre um 

caminho chamado por FIUZA de árvore de decisão das compras públicas (FIUZA, 2014, 

p.18-21). Abaixo imagem ilustrativa 2. 

 

2 Árvore de decisão da compra pública 

 
Fonte: FIUZA, 2014, p.19 

 

No primeiro nó o gestor define se vai comprar os itens que precisa para atender suas 

necessidades ou se pretende utilizar os recursos internos para atingir seus objetivos. No Brasil, 

existe uma grande dificuldade do gestor público em utilizar recursos próprios, pois dois 

fatores geram custos excessivos nesse caminho a ser seguido. O primeiro é a estabilidade 

funcional que dificulta o gestor de realocar os recursos financeiros depois que aquele 

determinado objetivo foi realizado; o segundo está relacionado com o custo de transação 

gerado pelos concursos públicos para a contratação de servidores, que além de ter uma longa 

duração impedindo a agilidade em atender as demandas sociais, ainda tem os custos da 

avaliação dos candidatos (FIUZA, 2014, p.18). 
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O segundo nó é a decisão se cabe licitação ou será realizada compra direta, neste 

momento o gestor verifica os requisitos para enquadrar ou não determinada compra em uma 

hipótese de inexigibilidade ou dispensa de licitar. Como abordado no capítulo anterior, a 

inexigibilidade está ligada à falta de concorrência no mercado, tornando o processo licitatório 

inócuo, já a dispensa de licitar está ligada a uma relação entre o custo do processo licitatório e 

o benefício trazido por ele, se o primeiro for maior que o segundo, o administrador público 

não licitará, apesar do rol estabelecido pela legislação ser taxativo, essa é a principiologia que 

podemos auferir dos artigos (FIUZA, 2014, p.18). 

O terceiro nó representa quando, caso siga pela opção de licitar, o gestor público deve 

definir as regras do processo, a modalidade de compra, os detalhes técnicos, os prazos e 

critérios de julgamento segundo a Lei. Esse nó pode ser considerado o final da fase interna do 

processo licitatório, após findado, será publicado o ato convocatório (FIUZA, 2014, p.19). 

Observar esse roteiro da árvore de decisão colabora com o entendimento da 

aplicabilidade do processo de licitação. Infelizmente a legislação brasileira não acompanha o 

administrador público nesse roteiro. Caso decida pela compra externa, o administrador 

público deve analisar o mercado e possível custo de realização do processo licitatório para 

entender se cabe a compra direta ou licitação. 

A lei prevê 33 hipóteses de dispensa de licitação e três exemplos de situações em que é 

inexigível a licitação. Ora é difícil crer que o legislador conseguiu exaurir todas as 

possibilidades em que um processo licitatório traz menos benefícios do que custos, no 

entanto, como vimos no capítulo anterior o rol é taxativo, não podendo o gestor, mesmo 

percebendo este prejuízo ao erário, realizar uma compra direta. Mais importante que isso é a 

questão de quantificar os custos desses processos, o administrador público não tem recursos 

para auferir o real gasto com a realização do certame e justificar uma dispensa de licitar. Nos 

casos de inexigibilidade, mesmo o rol sendo taxativo não existe nenhuma padronização de 

como auferir se há concorrência suficiente no mercado que valha a realização de um leilão 

reverso (FIUZA, 2014, p.19).  

Em 2015, cerca de 58% do orçamento público federal foi empenhado em compras 

diretas1, um número alto para o Estado, o que chama a atenção é a falta de transparência 

gerada por esse tipo de compra pública, não há como garantir que elas se adequavam a 

                                                 
1  BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, Painel de Compras Governo Federal. 
Disponível em: < http://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Painel% 
20de%20Compras.qvw&host=Local&anonymous=true >. Acesso em: 20 de julho de 2016 
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situações de baixa concorrência ou de prejuízo em realizar um processo licitatório. Em outras 

palavras, questionamos por que o administrador público prefere comprar diretamente? 

Isso ocorre pois o processo licitatório é complexo e lento, muitas vezes se realizado 

não atenderá os prazos para a entrega dos projetos, gerando um planejamento de início 

fracassado, assim o licitador tenta de alguma maneira, na fase interna da compra pública, 

direcionar as especificações dos itens a serem contratados de maneira que se enquadrem em 

uma das hipóteses de dispensa ou então que reduzam o número possível de fornecedores, até 

existir apenas um capacitado (FIUZA, 2014, p. 50). 

Abaixo um gráfico utilizando dados da CGU, mostrando o índice de contratação 

média de um fornecedor por inexigibilidade em um ano. O gráfico (Gráfico 1) gerado a partir 

do período de 2003 a 2012. 

 

Gráfico 1: Densidade de contratações por inexigibilidade média anual por fornecedor 

 
Fonte: FIUZA, 2014, p. 21 

 

Como podemos notar no gráfico, existe uma maioria (63,34%) de fornecedores que 

são contratados apenas uma vez ou menos em média por ano, seguindo o eixo horizontal do 

gráfico encontramos um novo pico de densidade (15,66%) no número de fornecedores no 

ponto de 8 a 10 compras no ano, por fim vemos que os fornecedores com 12 a 16 contratos 

por ano têm um outro pico (16,56%) semelhante ao anterior. 

Analisando esses dados surge um questionamento relevante, se a inexigibilidade 

requer uma falta de concorrência, é possível supor que um fornecedor que é contratado por 

inexigibilidade será contratado diversas vezes, pois somente ele tem o produto, bem ou 

serviço necessário, então qual o motivo da grande maioria dos fornecedores serem contratados 

apenas uma vez por ano em média por esse tipo de compra pública?  

É possível afirmar que esses dados reforçam a tese que o administrador público 

brasileiro procura uma motivação para conseguir a compra direta. Também percebemos que 
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essa manobra do gestor é motivada pela lentidão, complexidade e custo do atual modelo de 

processo licitatório. No entanto, a questão suscitada é como o administrador público pode 

embasar sua decisão pela compra direta, quais são os possíveis critérios e como comparar a 

decisão de um gestor com a de outro e realmente auferir que aquela hipótese é cabível quanto 

à inexistência de licitação? Nesse sentido a legislação falha, apesar dos casos previstos, deixa 

muitas brechas e incertezas para o administrador público, o que resulta em falta de 

transparência e responsabilização da administração pública pelos seus atos. 

No final da árvore de decisão, após optar pela licitação o gestor começa a definir 

diversas regras do certame. Existem diversos tipos de modelo de leilão reverso, cada um com 

uma especificidade, alguns favorecem a concorrência de preço como o pregão tradicional, 

outros favorecem a apresentação de propostas multidimensionais, como o de envelopes 

fechados, ou então têm o objetivo de evitar algum tipo de corrupção, levando a grande 

publicidade dos atos, o que pode minar a concorrência, pois os licitantes terão total acesso às 

informações de outros participantes e como serão suas propostas. Assim existem as mais 

diversas regras a serem aplicadas de acordo com os objetivos do licitador. O atual regramento 

tem quatro modalidades possíveis para compra: carta convite, tomada de preço, concorrência 

e pregão. O comando legal os diferencia a partir de tetos de valor estabelecidos, com exceção 

dos pregões que são aplicáveis a bens e serviços considerados comuns nos termos da lei 

(FIUZA, 2014, p. 15-16).  

Definir a modalidade a ser contratada tem uma ligação muito maior com o objeto a ser 

contratado e os objetivos do licitador do que o valor do contrato propriamente dito, a 

legislação atual estabelece diferentes prazos e regras mais ou menos burocráticas de acordo 

com o valor, provavelmente o legislador pretendeu traçar uma relação de menor custo do 

processo licitatório quanto menor o valor do contrato, assim permite prazos menores e maior 

flexibilidade para certames de pequeno porte (FIUZA, 2014, p.27-30).  

No entanto, não há garantias que todas essas regras produzam um resultado 

economicamente eficiente, muito menos garante a qualidade da escolha e não resguarda o 

erário público de superfaturamento, cartéis e propostas inexequíveis. Em verdade, a escolha 

de uma modalidade ou outra de acordo com o preço não impede a seleção adversa (FIUZA, 

2014, p.27-30).  

Sendo assim, a obrigatoriedade de escolha se torna um obstáculo para o licitador com 

intenções de fazer a melhor escolha possível com o menor custo de processo. Ao analisarmos 

o quadro comparativo das modalidades (Tabela 1) percebemos que elas na realidade têm 
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poucas diferenças entre si, com exceção do pregão presencial e do eletrônico o que difere as 

modalidades são os prazos e os limites de valor de contratação (FIUZA, 2014, p. 35). 

 

Tabela 1: Quadro comparativo de modalidade de contratação 

 
FIUZA, 2014, p. 35 

 

Para tornar mais adequada a definição de regras e prazos do processo licitatório, 

precisa de um estudo constante do mercado e principalmente dos certames ocorridos, podendo 

assim analisar a necessidade de maiores ou menores prazos de divulgação, recursos e 

adjudicações. Assim, é necessário que essas regras não estejam mais dispostas em lei, mas 

que sejam definidas apenas tipos gerais de contratação estatal e para essas regras que passarão 

a ser infralegais e exista uma agência normatizadora que faça o estudo constante do processo 

licitatório.  Analisaremos essa proposta de maneira aprofundada no capítulo a seguir. 

Dentre as diversas regras que um licitador deve estabelecer para a realização do 

processo, a mais relevante delas é o critério de julgamento, pois determina qual será a melhor 

proposta. Quando um indivíduo vai realizar uma compra importante, ele avalia diversos 

fatores: preço, qualidade do produto, manutenção, vida útil, reputação do fornecedor, 

sustentabilidade entre outros dos mais diversos. Esses critérios dependem do objetivo do 

comprador. 

Para o administrador público esse raciocínio aplica-se de maneira diferente, a Lei de 

Licitações não permite a utilização de uma multiplicidade de critérios, apenas técnica e preço 

são aplicáveis, mais grave, o preço é predominante, sendo que em poucos casos é possível a 

aplicação da conjugação de critérios de técnica e preço, ou a utilização exclusiva do critério 

técnica, somente em compras relacionadas à informática e trabalhos eminentemente 

intelectuais, como visto no capítulo anterior. 
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O critério de preço é extremamente relevante, não há como discutir, ele permite que o 

erário público gaste menos para entregar um projeto, no entanto é difícil crer que ele seja tão 

absoluto como a legislação prega, nenhuma compra realizada utiliza apenas o critério de 

preço como balizador. Por exemplo, quando um indivíduo compra um carro, se considerar 

apenas o critério de preço acabará por levar um ferro velho. O mesmo raciocínio se aplica ao 

Estado, quando efetuar a escolha do contratado, se levar em conta somente o preço cobrado, 

acabará adjudicando uma proposta ineficaz. 

Não ignoramos o fato que a lei prevê que o edital deve conter as especificações 

técnicas mínimas da proposta, no entanto, em muitos casos elas não são suficientes para 

garantir uma boa escolha com o menor preço possível. O licitante até cumpre os requisitos 

mínimos para fazer o menor preço, mas é possível que existam propostas com um preço maior 

com uma qualidade técnica superior ao ponto de, no momento da execução do contrato, gerar 

maiores benefícios do que a economia resultante da contratação a partir desse critério. Em 

linguagem popular temos o famoso ditado “O barato sai caro” para ilustrar essa situação. 

Ainda quanto às especificações técnicas existe outro ponto, o gestor bem intencionado 

para garantir uma boa compra chega a detalhes técnicos incrivelmente específicos, muitas 

vezes sendo necessário o apoio de especialistas na elaboração do edital, também esse nível de 

detalhamento abre margem para diversos recursos e inevitavelmente acaba por escolher um 

tipo de solução para o projeto, o que restringe o número de fornecedores que podem 

participar, distorcendo as propostas e impedindo que o mercado traga seu maior potencial. 

A dificuldade encontrada pelo administrador público para utilizar o critério de técnica, 

conjugado ou não com o critério de preço, além de gerar custos com a elaboração do edital e 

um nível de especificação que pode não aproveitar o real potencial do mercado, existe o ponto 

da não quantificação e parametrização desse critério. Ora, nos poucos casos em que é usado, 

como saber se os parâmetros escolhidos para definir a melhor técnica estão corretos? 

Ainda, é difícil crer que uma escolha de contratação por mais simples que seja deva 

utilizar apenas o critério de preço, nesses casos o gestor coloca as especificações técnicas no 

ato convocatório, como exemplificado, impedindo mais uma vez a parametrização dessas 

especificações. Ou seja, a impossibilidade do uso do critério técnica acaba por gerar uma falta 

de transparência e contrariando um dos princípios basais da Lei de Licitações, não há 

objetividade na escolha, não permitindo que o administrador escolha no edital as 

especificações técnicas necessárias (FIUZA, 2014, p.61). 

Conexa à questão do uso do critério de técnica temos que a contratação deve analisar 

muito mais do que o preço e a técnica a ser utilizada, a administração pública pode ter 
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objetivos que não sejam atingidos com o uso desses critérios. Esses objetivos estão 

intrinsicamente ligados a políticas públicas como o incentivo a pequenas e médias empresas, à 

proteção do meio ambiente, ao estímulo do comércio local e até mesmo à proteção do 

patrimônio cultural nacional. Dado que esses critérios não são aplicáveis ao processo 

licitatório como critérios de julgamento, o administrador público tem a opção de estipular as 

regras no edital que atendam suas necessidades ou justificar uma compra direta. Como já 

analisado, nenhuma das opções favorece a transparência, a competitividade, o controle e a 

responsabilização da compra pública. 

É nesse sentido que o conceito de Proposta Globalmente Mais Vantajosa é relevante, 

este prevê o uso dos mais diversos critérios na escolha do contratado e, fundamentalmente, a 

análise e estudo constante desses critérios por meio de uma agência normatizadora. 

Em todos os entraves, percebe-se uma demasiada falta de flexibilidade do processo 

licitatório como um todo e ainda uma preocupação legal com o cumprimento de ritos e prazos 

em vistas a garantir uma escolha adequada, o que acaba por isentar o gestor público da 

escolha do contratante, dado que segue estritamente a legalidade. No entanto, o que é 

necessário para uma boa compra é, além de seguir determinados ritos, a análise da eficácia da 

escolha e se o projeto vai ser realizado da maneira mais eficiente possível (FIUZA, 2014, 

p.147-149).  

Essa preocupação com o rito transparece na atuação do TCU. Esse têm dois tipos de 

auditoria, uma ligada ao controle processual e dos ritos da licitação chamada de Auditoria de 

Conformidade e a outra é Auditoria Operacional, que analisa a economicidade, efetividade e 

eficácia das atividades governamentais com a finalidade de aperfeiçoar a gestão pública e 

analisa também as dimensões amplas das contratações. 79,5% são Auditorias de 

Conformidade e 20,5% são Auditorias Operacionais. Não se nega a importância de uma 

padronização de ritos, mas o fundamental do processo licitatório é gerar uma atividade estatal 

de qualidade (FIUZA, 2014, p.20-23). Ainda mais, existe uma sobreposição de controles em 

relação a questões processuais desnecessárias, uma vez que o controle da licitude do processo 

licitatório cabe também ao judiciário, instituição voltada ao direito e seu entendimento 

(MEDAUAR, 2004, p. 240), mais capaz de apontar possíveis inconformidades com a lei do 

que o próprio TCU, que desperdiça energias em um tipo de controle menos relevante que o da 

efetiva obtenção dos resultados almejados pelo interesse público, o qual o judiciário não tem 

capacidade de realizar, por não ter uma equipe técnica formada para tal objetivo. 

A estrita legalidade permeia toda a administração pública, sendo assim, o 

administrador público não pode ser responsabilizado por seguir rigorosamente a lei, então se 
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um resultado da licitação não é o melhor possível ou até mesmo colusivo, o gestor pode se 

isentar da responsabilidade do resultado, pois cumpriu os dispositivos legais, por mais 

ineficaz que seja. Ora, retirar a subjetividade do administrador público na escolha da 

contratação é importante para evitar que favorecimentos aconteçam, no entanto, o gestor 

probo deve se preocupar com o resultado global do processo licitatório e do contrato, se trarão 

os resultados esperados para a sociedade, não só se o rito estabelecido foi cumprido, ou seja, a 

probidade administrativa está além do simples seguimento da lei. Tendo em vista, como 

disposto anteriormente, que toda a principiologia e sistemática do atual arcabouço não 

garantem o atendimento do interesse público, a pessoa do gestor não se responsabilizará por 

eventuais prejuízos ao erário advindos da escolha. 

Em consequência de uma mudança de foco no controle das licitações, seria necessária 

uma maior avaliação dos resultados globais da atuação pública, a conformidade legal pode 

muito bem ser avaliada pelo judiciário, enquanto outros órgãos mais capacitados para fazer o 

juízo do que em cada caso representa o melhor atendimento do interesse público 

concretamente aplicado à realidade. 

Existem casos de gestores que têm a visão global dessa problemática, sendo assim, 

aquele bem intencionado toma algumas medidas para conseguir contornar os ritos que 

possivelmente geraram uma seleção adversa.  Essas medidas também são conhecidas como “a 

arte de comprar bem” (FIUZA, 2014, p.50), a seguir vamos analisá-las. 

A primeira atitude, já abordada neste capítulo, é o comprador cercar-se do maior 

número de cuidados possíveis durante a elaboração do edital e da avaliação da habilitação dos 

fornecedores, que se traduz nos mais diversos e específicos quesitos técnicos; no caso de 

obras e serviços, a exigência de várias certificações, com o objetivo de garantir a qualidade e 

excluir fornecedores incapazes ou inexperientes para realização do objeto. No entanto, a 

consequência é uma reserva de mercado e uma elaboração de edital que precisa do apoio de 

especialistas, além de abrir espaço para a rechaçada subjetividade do administrador público, 

pois, ao determinar as especificações técnicas pode muito bem tender a uma das soluções 

presentes no mercado em detrimento de outras. 

A outra atitude, semelhante a anterior, é o administrador público escolher um 

fornecedor antes da elaboração do edital, em seguida elaborá-lo de tal maneira que somente 

ele possa ser habilitado a participar. Com a falta de concorrentes, é justificada a 

inexigibilidade e ocorre a contratação direta. Como já mencionamos, existe, relativamente, 

uma baixa quantidade de fornecedores que são contratados frequentemente por 

inexigibilidade, mostrando que essa é uma prática comum. 
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Como é possível depreender, a rigidez do legislador e a preocupação demasiada com a 

subtração da subjetividade do gestor na escolha do licitante vencedor causam um efeito 

pernóstico, principalmente porque o isenta de responsabilidade e o impede de utilizar os 

critérios que considera pertinentes ao atendimento do interesse público no caso em concreto. 

Esse é o fundamento da importância da Proposta Globalmente Mais Vantajosa. 
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4 O CONCEITO DE PROPOSTA GLOBALMENTE MAIS VANTAJOSA E A 

AGÊNCIA BRASILEIRA DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

4.1 Proposta globalmente mais vantajosa 

 

 

Com o notório descompasso da Lei 8.666/93 em relação aos avanços sociais e a 

exigência de um Estado mais eficiente, demonstrou-se necessária uma revisão e modernização 

da Lei de Licitações. Com diversas propostas sobre o assunto tramitando no Congresso 

Nacional, o Senado, em 2013, estabeleceu uma comissão especial para unificar as propostas e 

discutir o assunto com a sociedade, assim foram realizadas consultas públicas em que se 

manifestaram diversos órgãos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em sua 

manifestação, apresentou um estudo aprofundado sobre o sistema licitatório brasileiro, no 

qual propôs mudanças arrojadas para realmente modernizar o processo, uma delas é a 

utilização do conceito de Proposta Globalmente Mais Vantajosa (PGMV) como critério de 

adjudicação. 

A PGMV guarda semelhanças com o critério de adjudicação técnica e preço, sendo 

uma composição de critérios para a avaliação da proposta mais vantajosa ao interesse público. 

No entanto, admite muito mais requisitos do que os estritamente relacionados à técnica e ao 

preço do objeto a ser contratado, importando-se com a qualidade global do produto, sendo 

mais semelhante ao conceito de proposta economicamente mais vantajosa utilizada pela 

União Europeia, com a relevante diferença de admitir critérios relacionados a políticas 

públicas para a contratação (FIUZA, 2014, p.51-57) 

Segundo a Diretiva nº 2007/17/CE do Parlamento Europeu, a proposta mais vantajosa 

deve analisar diversos fatores entre eles: prazo de entrega ou de execução, custo de utilização, 

rentabilidade, qualidade, características estéticas e funcionais, características ambientais, 

valor técnico, serviço pós-venda e assistência técnica, compromissos em matéria de peças 

sobressalentes, segurança de abastecimento e preço (Parlamento Europeu e Conselho da 

União Europeia, 2004a, Artigo 55, § 1º). Todas essas avaliações devem estar alinhadas e 

ponderadas de acordo com o interesse público do órgão adjudicante. A vantagem não se dá 

pelo preço apenas, o princípio da economicidade aqui é visto de maneira global e a longo 

prazo, pois permite avaliar o dispêndio de recursos públicos durante a execução dos contratos, 

a gestão deles e a entrega à sociedade dos resultados esperados. A PGMV abrange um leque 
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de critérios mais amplo ainda com a possibilidade de inserção de critérios relacionados a 

políticas públicas, assim possibilita o uso das licitações para os objetivos sociais, de maneira 

menos complexa para o gestor público (FIUZA, 2014, p. 51-57). 

Por exemplo, vejamos o caso das pequenas e microempresas, PMES, de acordo com a 

Lei Complementar 123/2006, esse tipo de empresa tem uma margem de preferência nas 

licitações de até 10% em relação a melhor proposta apresentada. Observa-se no 

estabelecimento dessa margem um claro favorecimento estatal a esses empreendimentos, 

justifica-se pelo benefício no combate à desigualdade social gerado pelo estímulo ao setor. 

Dado o volume que a administração pública no Brasil contrata e as condições desiguais do 

mercado em relação a essas empresas, elas raramente são escolhidas seguindo-se o critério de 

preço, por isso a margem tenta colocar os competidores em condições mais igualitárias. Caso 

o critério de PGMV fosse aplicado e estabelecido um quesito de avaliação que leva em conta 

o estímulo à pequena e média empresa, a utilização dessa margem seria desnecessária. 

De maneira semelhante ao critério de julgamento de técnica e preço, devem ser 

estabelecidos os itens a serem avaliados de cada uma das propostas, é possível avaliar 

sustentabilidade, preço, inovação, incentivo à economia local ou quaisquer outros critérios 

que sejam de interesse público naquela licitação. São estabelecidos parâmetros de avaliação 

de cada quesito, formulando-se uma pontuação motivada de cada um dos itens e são 

atribuídos pesos de acordo com a importância dos itens, com uma média ponderada deles, é 

obtida a nota final que demonstrará a melhor proposta. (FIUZA, 2014, p. 51 a 57). 

O uso dessa sistemática para avaliação das compras estatais é mais completa, pois 

permite a análise multidimensional da compra, o gestor público tem a capacidade de moldar 

sua avaliação de acordo com as necessidades que entender melhor para o interesse público, o 

que torna todo o processo mais eficiente, evitando a seleção adversa pela priorização do 

critério de menor preço. A pontuação pode ser desenvolvida de diversas maneiras, utilizando-

se dos modelos matemáticos para estabelecer a avaliação mais congruente possível com o 

interesse público. 

Para estabelecer a fórmula de maneira clara e objetiva é necessário aplicar dois 

conceitos, o do Valor Monetário de um Ponto (VMP) e o Equivalente Monetário do 

Comprador (EMC) (FIUZA, 2014, p. 57). O primeiro conceito expressa o quanto em desconto 

de preço um licitante deve dar para ganhar um ponto na pontuação geral e o outro representa o 

valor monetário que a pontuação tem, isolando-se o critério preço. Esses conceitos são 

fundamentais para o melhor entendimento do peso do critério preço dentro das propostas e 

para a aplicação da disputa mista com envelope fechado e lances abertos, a qual tem grandes 
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vantagens para administração provocando uma concorrência transparente e com a avaliação 

de outros critérios em perspectiva do preço (FIUZA, 2014, p. 37-39). 

A PGMV tem diversas aplicações, podendo ser utilizada em qualquer uma das 

modalidades de contratação por sua flexibilidade e, principalmente, pela oportunidade de 

parametrização e avaliação constante dos critérios que atendem o interesse público. Por 

exemplo, no caso já citado das pequenas e microempresas, ao invés da margem de preferência 

estabelecida em Lei, seria possível gerar um quesito para favorecer estas empresas no certame 

sem distorcer os lances dados pelos outros interessados. 

Outro exemplo é quanto às licitações sustentáveis. Atualmente, para atender o 

princípio da sustentabilidade, o gestor público deve estabelecer em edital requisitos como o 

uso de energia solar, economia de energia, reuso de água, reciclagem de lixo dentre quaisquer 

outros critérios que entenda gerar a devida proteção ao meio ambiente. Com o uso da PGMV 

o gestor teria um critério de sustentabilidade e o aplicaria ao julgamento das propostas e não 

na habilitação.  

A vantagem da metodologia acima descrita é que ela abre espaço para que os 

interessados tragam o que tem de melhor em cada âmbito de avaliação e tiram a 

responsabilidade do gestor público de estabelecer concretamente o que é a melhor prática, 

apenas deve colocar claramente os padrões de avaliação. Ou seja, a PGMV transfere a 

avaliação do que é melhor para o interesse público para a fase de julgamento das propostas, 

hoje estabelecidos, quando possível, como quesitos de habilitação ou classificação que podem 

ser danosos à concorrência pelo risco de direcionar o edital para um setor do mercado ou para 

um interessado (FIUZA, 2014, p. 61-67). 

No início da já mencionada árvore de decisão de compra pública, o fator principal é 

uma demanda do Estado que precisa ser solucionada. No sistema atual com critérios rígidos, 

parte-se do princípio que o gestor tem o melhor entendimento do que é possível ser oferecido 

pelo mercado para solucionar a demanda estatal. Com a PGMV, é possível deixar em aberto a 

maneira específica em que aquela demanda estatal será atendida, deve o gestor apenas traçar 

parâmetros norteadores, por exemplo, a economia de energia gerada pelo projeto para 

considerar um quesito do item de avaliação sustentabilidade, permitindo que o mercado por si, 

nas propostas realizadas pelos interessados apresente sua melhor solução, inclusive avaliando 

o preço a ser pago, então a economia de energia seria colocada em perspectiva do preço 

cobrado por cada um dos licitantes, definindo-se a melhor proposta nesses aspectos. Em 

verdade, o conceito redistribui a matriz de responsabilidades na escolha de uma solução de 
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um problema estatal, estabelecendo um diálogo mais aberto com o mercado, exigindo desse 

uma proposta multidimensional e com o melhor resultado global para o erário público. 

A sugestão do Texto para Discussão elaborado pelo IPEA, com intuito de responder à 

consulta realizada pelo Senado, é de aplicar às licitações a utilização do critério de Proposta 

Globalmente Mais Vantajosa, inclusive para os pregões, caracterizados pelo critério único de 

preço pela fácil identificação do item a ser contratado. O Texto afirma que mesmo sendo 

comuns e identificáveis os objetos, eles podem ter outras dimensões de avaliação além do 

preço, como vida útil do produto, condições de entrega, manutenção, interface com o usuário, 

entre outras. Sendo assim poderia compor essa modalidade com fases de envelopes fechados e 

lances abertos para extrair as melhores condições do mercado (FIUZA, 2014, p.63-64).  O 

conceito descrito nesta seção tem por objetivo incluir a qualidade como dimensão da decisão 

de compra estatal amplamente e, além disso, possibilitar o uso de outros critérios atinentes ao 

interesse público em caráter de políticas públicas. Essa flexibilidade de critérios evita a 

seleção adversa causada pela elaboração de editais insuficientes e, também, o direcionamento 

dos editais por sua especificidade, restringindo a competitividade do mercado (FIUZA, 2014, 

p.60-63). 

Pela sua flexibilidade na admissão de quais critérios são utilizados e a obrigatória 

padronização deles e esclarecimentos dos parâmetros utilizados para auferir a pontuação, o 

processo de escolha se torna muito mais transparente e facilita a comparação das escolhas dos 

gestores. Além disso, por tornar o edital menos complexo, exigindo menos empenho da 

administração pública na sua elaboração, fase custosa e delicada que pode definir o resultado 

final, diminui os custos da licitação. Sendo assim atinge outro problema elencado neste 

estudo, o excesso das compras diretas. 

Com menos custo e complexidade, a relação entre o benefício gerado e o valor gasto 

no processo licitatório se altera, sendo possível a aplicação em compras de menor valor, antes 

dispensadas pela lei. Também é visível a mudança nos outros casos de dispensa, pois com um 

leque amplo de dimensões a ser analisado, é possível estabelecer condições de pessoas ou de 

objetos do contrato que antes não eram possíveis pela avaliação exclusiva de técnica e preço. 

O mesmo aplica-se à inexigibilidade, trabalhos de alto nível técnico com tecnologia restrita 

poderiam ser avaliados globalmente, o que aumentaria a possibilidade de fornecedores 

disponíveis e, acima disso, deixaria mais transparente o processo de escolha nesses casos, 

mesmo com a inexistência de competição (FIUZA, 2014, p. 61-62). 

Por exemplo, um gestor ao ter a intenção de contratar um software para solucionar 

determinado problema operacional na prestação de um serviço público, sabendo que existem 
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poucos fornecedores no mercado e que é um trabalho que exige alto nível técnico, enquadra-a 

no caso de inexigibilidade, realizando a compra direta em um fornecedor que avalia cumprir 

os requisitos para a execução do contrato. Com o uso de critérios globais para a escolha, o 

Estado poderia publicar sua demanda para a solução da questão operacional com os quesitos a 

serem avaliados em cada proposta, assim, seria possível outras empresas de programação se 

candidatarem a desenvolver um software específico para atender ao interesse público naquele 

momento. Observa-se que não são raros os casos que administração pública pode necessitar 

de soluções não presentes no mercado ou em domínio restrito, pois exerce funções 

exclusivamente, como por exemplo, a defesa nacional, a fiscalização de trânsito e a emissão 

de documento oficiais, essas práticas podem ter necessidades específicas e demanda não 

existente no âmbito privado, ao ponto de exigirem desenvolvimento de produtos e serviços 

específicos.  

Ainda, nos casos em que se entenda como mais conveniente ao interesse público a 

realização da compra direta, ela pode estar vinculada a um processo formal que utilize a 

PGMV, para permitir maior transparência até nesses casos, os quais representam boa parte das 

compras realizadas hoje. O conceito veda a possibilidade de o administrador público provocar 

uma situação de compra direta, não só por diminuir os casos em que é aplicável, mas por não 

permitir a especificação exagerada dos requisitos técnicos no edital, deixando o mercado livre 

para propor. (FIUZA, 2014, p. 65-67) 

Sobre as modalidades utilizadas hoje, com o uso dos mais amplos critérios de 

avaliação, a sua discussão torna-se desnecessária, pois com um processo de julgamento mais 

flexível e de aplicação ampla faz com que a diferença entre ela seja apenas a utilização de 

disputa aberta, fechada ou mista. Inclusive para os casos de concurso, em que é possível 

estabelecer quesitos decididos por uma comissão especial com a capacidade de avaliar. Sendo 

assim, na proposta do IPEA existiram apenas três modalidades, aberta, restrita ou negociada, 

aplicáveis respectivamente nos seguintes casos: competição aberta com o maior número de 

fornecedores possível, competição restrita a convidados pré-qualificados e a competição 

inexistente, realizando-se compra direta (FIUZA, 2014, p. 41). 

Com parâmetros concretamente estabelecidos aos licitantes e um julgamento 

estruturado e bem motivado, fica mitigada a impugnação do processo por motivos 

relacionados a quesitos menos importantes, pois a habilitação e classificação passam a ser 

amplas, retirando o argumento de muitos recursos que ocorrem hoje, questões relativas à 

restrição da competição, falta de isonomia e favorecimentos no estabelecimento dos quesitos 

do edital. Com a avaliação desses quesitos feita no julgamento a partir de parâmetros claros, 
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dificulta-se a interposição de recursos, pois o interessado terá de comprovar inconsistências 

suficientes que tornem sua proposta melhor que as outras, diferentemente dos casos vividos 

hoje. 

As vantagens são claras, no entanto, elas também pressupõem um certo risco de 

aumentar a subjetividade do administrador público pela sua grande flexibilização. Ora, 

permitir que o gestor decida amplamente quais critérios deve usar para escolher um 

fornecedor é o mesmo que permitir que ele faça a escolha. Quanto a esse ponto, o que 

destacamos é que existe muito da pessoa do administrador público na elaboração do edital e, 

como já explicitado nesse trabalho, é visível que os quesitos de habilitação e classificação das 

propostas são passíveis de manipulação para o direcionamento a um fornecedor, grupo de 

fornecedores, modalidade de licitação ou caso de compra direta. 

Realmente, Dini, Patini e Valleti afirma que o uso de critérios mais amplos para 

julgamento das propostas pode tornar o processo mais vulnerável à corrupção (BANDIERA, 

2009, p. 4-5). Todavia, pela diminuição de custos, maior celeridade, eficácia, eficiência e, 

principalmente, possibilidade de maior parametrização e comparação das decisões dos 

gestores, vale a pena a ampla utilização da PGMV, com a condição da existência de um 

trabalho de estudo constante dos critérios a serem utilizados, observação do mercado, 

orientação dos gestores que realizam compras, fiscalização de sua atuação e, por fim, uma 

sistematização do conhecimento adquirido em compras públicas para sua constante evolução. 

Essas tarefas são de responsabilidade de um órgão proposto pelo Texto do IPEA, que é a 

diminuição das regras para licitar em Lei, os diplomas legais passariam a ser responsáveis 

apenas por normas gerais e princípios a serem observados, os detalhes, métodos, critérios, 

prazos e formas de contratação seriam de responsabilidade de uma agência normatizadora, a 

qual analisaria as melhores práticas de acordo com as vicissitudes de cada mercado, com 

intuito de atender da melhor maneira o interesse estatal em cada compra. Veremos com mais 

atenção essa proposta na seção a seguir. 

 

 

4.2 Agência normatizadora de compras 

 

 

Na última seção vimos como a flexibilização dos critérios de avaliação torna todo o 

processo licitatório mais eficiente e moldável às mais diversas situações de compra que o 

Estado está sujeito. Claramente, essa maior flexibilidade traz o temor da vulnerabilidade à 
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subjetividade do comprador, ou seja, é o risco de corrupção, formação de cartéis e resultados 

colusivos que enrijecem todo o sistema. 

Porém, como já abordado, o engessamento presente na atual legislação não impede a 

utilização das regras estabelecidas para favorecimento de empresas específicas e do próprio 

administrador público, pois o fato de estarem em Lei não permite que acompanhem a 

evolução do mercado e, principalmente, os novos métodos utilizados por aqueles interessados 

em obter vantagens indevidas do processo licitatório. Sabe-se que no combate à corrupção é 

necessária a vigilância constante de novas práticas. Além disso, o fato de estarem em Lei, não 

permite sua rápida adequação às mudanças no interesse público que ocorrem conforme novas 

demandas que são exigidas pela sociedade e esta evolui. 

Da sua publicação até 2013 foram 61 Medidas Provisórias e 19 Leis foram editadas 

tratando sobre o tema, todas elas no âmbito federal, se considerarmos as leis que versam sobre 

o tema nas outras esferas de poder, teremos uma grande profusão de legislações (SENADO 

FEDERAL, BRASIL, 2013, p. 2) o que torna o processo ainda mais confuso e custoso, sendo 

necessária a consulta a diversos órgãos e diplomas para o seu correto entendimento. Além da 

questão da defasagem do legislativo em relação à evolução das práticas, o legislador, em 

muitos casos, não tem a capacidade técnica necessária para estabelecer quais são os prazos 

adequados, o modelo de disputa, os parâmetros a serem utilizados nos critérios, as 

padronizações necessárias para as compras, os requisitos para uma habilitação adequada, 

enfim, para determinar os detalhes do processo licitatório é necessário o acompanhamento 

constante de especialistas e estes se diferenciam em cada setor econômico (FIUZA, 2014, p. 

125-127).  

O julgamento do que é atender ao interesse público em cada caso é de alta 

complexidade e, normalmente, ultrapassa o âmbito político, sendo necessário um 

conhecimento profundo do objeto a ser contratado para sua correta aplicação. Assim, o 

legislativo deve estabelecer abstratamente o que é o atendimento do interesse público e 

delegar a um órgão especializado no tema o estabelecimento de normas a serem utilizadas 

pelos gestores para a definição da melhor licitação possível, esse órgão seria a agência 

normatizadora tratada nesta seção. 

Conexa à proposta do IPEA de retirar do Congresso Nacional a responsabilidade de 

decidir em específico regras para o processo licitatório, existe a da criação de uma agência 

reguladora, semelhante as já existentes para o setor de telecomunicações, aviação e saúde. 

Teria como função principal reunir todo o conhecimento sobre compras públicas e organizá-

lo. 
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O benefício de uma agência normatizadora é a maior flexibilidade e agilidade na busca 

de soluções para as compras públicas. Como analisamos, a determinação das regras práticas 

pelo legislativo enrijece o processo e não garante a qualidade na escolha. Sendo assim, a 

agência seria responsável por toda normatização das compras públicas brasileiras, dedicando-

se a oferecer o que existe de melhor no estudo da elaboração dos editais e contratos, seria um 

apoio ao poder público para a escolha dos melhores fornecedores, também atuaria na defesa 

econômica incentivando a livre concorrência e estabelecendo parâmetros adequados de 

escolha para evitar favoritismos (FIUZA, 2014, p. 121). 

O conhecimento deve ser organizado por especialistas em compras públicas, que 

estudam constantemente o cenário mercadológico dos setores que o Estado mais compra, 

sabendo da importância econômica estatal e de seu volume de aquisições, esse grupo teria a 

preocupação de padronizar os editais de acordo com os setores, além de providenciar uma 

harmonização das normas do processo licitatório com as características de cada ramo da 

economia. Essa padronização e harmonização são relevantes para diminuir os custos de 

transação relacionados ao processo licitatório, tanto para o licitante como para o poder 

público ocorre essa redução, pois diminui a complexidade das regras e a necessidade de 

adaptação para cada edital (FIUZA, 2014, p.122). 

Dessa forma, obtém-se maior transparência na atuação do gestor público, 

direcionamentos e exigências técnicas absurdas são evitados com a existência de um estudo 

constante das licitações realizadas no país. Seria um instrumento relevante para a defesa da 

concorrência e também diminuiria a discricionariedade do administrador público, pois os 

critérios de julgamento e os requisitos para a habilitação e a classificação seriam claramente 

estabelecidos em normas e adequados a cada tipo de licitação a ser realizada, mitigando, 

assim, a influência que as empresas têm sobre as decisões do poder público. Com a devida 

orientação e acompanhamento dos atos do comprador, a possibilidade de corrupção do agente 

fica reduzida e mais fácil de ser detectada (FIUZA, 2014, p. 122). 

Para garantir o bom desempenho das funções desse órgão são necessários alguns 

elementos que vamos descrever a seguir (FIUZA, 2014, p.123-124). 

É fundamental a existência de um corpo técnico capacitado para elaboração das 

normas e acompanhamento dos processos licitatórios. Seria criada uma carreira de 

especialista em regulação para nível superior e médio, com a intenção de criar um núcleo de 

recursos humanos altamente especializado e referência nas questões relacionadas à atuação da 

agência. 
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Também, seriam formadas diretorias com mandatos fixos, com o intuito de evitar o 

aparelhamento político do órgão e ter estabilidade na definição de normas, não estando 

sujeitas às volatilidades do Congresso Nacional. 

Aliado à diretoria da agência, seria estabelecido um conselho consultivo com a 

composição de membros de vários órgãos públicos relacionados ao tema, seriam eles, Casa 

Civil, Ministério da Transparência e Controle (CGU), Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), Secretaria do Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Meio 

Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Ministério dos Transportes, Ministério da Saúde e o Tribunal de Contas da União. O 

objetivo do conselho é manter o desempenho da agência dentro dos interesses públicos, 

prestando contas constantemente de sua atuação. 

Em termos de compras públicas, essa agência seria a autoridade máxima, regulando 

todas as normas sobre o tema, inclusive nas esferas estaduais e municipais. Fundações, 

Autarquias e outros entes da administração indireta estariam sujeitos às normas editadas por 

este órgão.  

A harmonia das normas editadas pela agência de compras com as outras agências 

depende de uma boa articulação com todas, dado a relevância das compras públicas para os 

setores da economia regulados, uma norma que entre em conflito com outras pode ser motivo 

de grandes prejuízos ao interesse público, portanto a comunicação constante é de suma 

importância para o desenvolvimento das compras estatais. 

A normatização seria auditada pelo TCU, como já ocorre com as outras agências 

reguladoras. Ainda, teria uma auditoria interna com o objetivo de demonstrar constantemente 

para a sociedade os resultados gerados pela sua atuação.  Desses relatórios seria possível 

analisar e direcionar a normatização de acordo com os interesses públicos mais relevantes.  

A composição desses elementos permitiria o desempenho de diversas funções, entre 

eles, a padronização dos editais e dos bens públicos, a partir da reunião e organização das 

informações provenientes dos órgãos que realizam as compras; pesquisa, harmonização e 

compilação das instruções estabelecidas por cada ministério para a realização de processo 

licitatório; a coordenação e atualização constante dos sistemas de informação para cadastro de 

fornecedores, preços, editais, cronogramas, contratos e quaisquer outras informações com o 

intuito de facilitar e embasar a tomada de decisão do gestor público e prestação de contas do 

governo; a pesquisa teórica, experimental e empírica em relação aos leilões e contratos, com o 

objetivo de formular um quadro em que estão dispostas as melhores práticas em cada caso de 
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contratação; controle das atividades de compra estatal; assessoria aos órgãos licitantes, sendo 

um espaço aberto para consultas e resolução de dúvidas; por fim, a responsabilidade pela 

capacitação e formação dos profissionais de compras do governo federal (FIUZA, 2014, 

p.124-125). 

Existem órgãos semelhantes ao proposto em outros países em que o setor público é 

reconhecidamente mais eficiente em sua atuação, por exemplo, Chile, Estados Unidos, Suécia 

e União Europeia. As vantagens são claras em decorrência do acúmulo e organização do 

conhecimento sobre o tema, evitando que o administrador público inicie do zero a elaboração 

de um contrato ou leilão (FIUZA, 2014, p.126). 

O Texto do IPEA admite os riscos existentes na criação desta agência, pois existe a 

possibilidade de captura da agência pelos regulados e o aparelhamento político, ambos 

acabam por distanciar as normas do interesse público e seu melhor atendimento. No entanto, 

apontam os autores que os riscos também existem na administração direta quando realiza 

essas tarefas. Ainda, supõem que os riscos são menores com a existência da agência devido ao 

maior grau de exposição, transparência e participação pública, em decorrência da constante 

fiscalização do desempenho da agência, da padronização das compras públicas e da 

coordenação de responsabilidades (FIUZA, 2014, p. 127). 

Em sua proposta o IPEA traça um possível desenho institucional, com as seguintes 

organizações: Superintendência Geral, Diretoria de Normatização e Análise de Mercado, 

Diretoria de Gestão da Informação, Diretoria Jurídica, Diretoria de Inteligência de Compra e 

Diretoria de Pesquisa (FIUZA, 2014, p. 140-141) 

A primeira seria responsável pelo monitoramento do trabalho das diretorias e pela 

prestação de contas dos resultados obtidos ao legislativo. Estabeleceria indicadores e metas de 

desempenho e, ainda, junto com o Ministério do Planejamento, estabeleceria as multas e taxas 

de juros por atrasos dos órgãos compradores e faria a distribuição dos especialistas em 

compras nos entes públicos, de acordo com suas necessidades.  

A Diretoria de Normatização e Análise de Mercado, a partir de seu corpo de 

especialistas, editaria as normas técnicas da regulamentação, instruções normativas, minutas 

de editais e contratos padronizados, manuais para orientação em licitações e contratos, 

administraria a padronização de bens, produtos e serviços para sua certificação adequada e, 

por fim, a determinação de quais produtos são passíveis da realização de compra centralizada. 

O setor de gestão da informação traria o suporte técnico necessário às outras diretorias 

em gestão da informação, compilaria todos os editais e informações relativas a compras 

públicas, faria sua divulgação por meio de informes e estatísticas, também administraria uma 
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plataforma digital de acesso à informação, semelhante ao Comprasnet, mas com uma 

amplitude maior de informações e análises incluindo avaliações dos fornecedores e possíveis 

riscos dos contratos para licitantes e contratantes. 

Para as questões jurídicas, a Diretoria Jurídica teria um papel de solução de conflitos 

entre licitantes e órgãos públicos, manifestaria por pareceres quando provocada ou por ofício, 

com o intuito de orientar o correto enquadramento do processo licitatório aos comandos legais 

e normativos, quando necessário pode acionar os órgãos de controle para avaliar os casos. 

Ainda, seria responsável pela orientação dos órgãos públicos quanto às câmaras de arbitragem 

e outros meios de solução de conflitos, para evitar possíveis acionamentos do judiciário pela 

sua morosidade. 

A Diretoria de Inteligência de compras seria o órgão responsável pela análise e 

investigação constantes das compras realizadas com o objetivo de apontar possíveis conluios 

e manipulações de resultados, inclusive de dentro da agência. Essa diretoria estaria em contato 

direto com o CADE, realizando denúncias e apoiando as investigações do órgão. Importante 

ressaltar que faria uma fiscalização complementar a da Policia Federal, do Tribunal de Contas 

da União, do Ministério Público Federal e do próprio CADE. 

Por fim, a Diretoria de Pesquisa exerce um papel fundamental para o desenvolvimento 

das compras públicas, responsável pela pesquisa teórica, empírica e experimental com o 

intuito de estabelecer as melhores práticas quanto a leilões e contratos a serem realizados, e 

também apoiaria a Diretoria de Normatização e Análise de Mercado na elaboração das 

normas, minutas padronizadas e instruções normativas. 

A agência normatizadora proposta pelo IPEA é de suma importância para maior 

eficiência e eficácia do processo de compra estatal, pois propicia uma flexibilização e 

agilidade legal que o legislador não consegue prover, não só pela incapacidade técnica 

decorrente de sua função, mas também pela lentidão de um processo de reforma legal, 

necessário de tempos em tempos para o devido acompanhamento das evoluções sociais e do 

mercado. É ainda mais relevante tendo em vista a aplicação da Proposta Globalmente Mais 

Vantajosa, pois permite a correta parametrização e comparação permanente dos critérios de 

julgamento, necessárias para garantir a retirada da subjetividade do administrador público na 

escolha de um fornecedor, reduzindo as chances de corrupção e cartéis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo dedicou-se a apresentar a existência de uma alternativa ao atual sistema 

jurídico de contratações públicas que se demonstra obsoleto e demasiadamente custoso, não 

garantindo uma boa atuação estatal.  

Introduzimos a temática apresentando brevemente a situação econômica e política do 

país, estabelecendo relação com o momento vivido na edição da Lei 8.666/93. Também foi 

traçada a relação entre a importância de um processo de licitação eficiente para o 

desenvolvimento de um Estado sadio e cumpridor dos objetivos estabelecidos pela sociedade. 

Em seguida, tratamos do atual sistema legal, com uma breve descrição dos principais 

conceitos, princípios e regras presentes nos diplomas da Lei de Licitações, Lei dos Pregões e 

do Regime Diferenciado de Contratações. Foram citados diversos artigos diretamente dos 

textos legais com o intuito de demonstrar como são estabelecidos os regramentos e apresentar 

a crítica de que muitos são específicos demais para estarem dispostos em lei. 

No terceiro capítulo, abordamos os entraves gerados pelo arcabouço vigente, sendo 

eles relacionados à morosidade do processo licitatório e a sua aplicabilidade e adequação ao 

mercado e às necessidades do gestor público no momento da compra. Ficou claro que a atual 

legislação não acompanha o gestor desde o desenvolvimento do edital até a decisão final 

resultante da escolha do fornecedor, sendo um processo rígido, ineficiente e ineficaz. 

Por último, elencamos algumas das propostas presentes no Texto para Discussão 

desenvolvido pelo IPEA com o objetivo de auxiliar a comissão especial temporária do Senado 

Federal para a modernização da Lei de Licitações e Contratos. A flexibilização dos critérios 

de avaliação e formação de uma agência normatizadora é essencial para um processo de 

compras públicas célere, eficiente e com foco no resultado global da escolha, no intuito de 

atender da melhor maneira o interesse público. 

Abrimos espaço aqui para algumas observações sobre ao projeto de lei que está em 

tramitação no Senado, fruto da Comissão especial temporária de modernização da Lei de 

Licitações e Contratos, o PLS 559/2013, que traz algumas relevantes mudanças além de reunir 

a Lei dos Pregões, o Regime Diferenciado de Contratação e a Lei de Licitações, compilação 

necessária para o melhor entendimento do processo licitatório no Brasil (SENADO 

FEDERAL, BRASIL, 2013) 

A alteração que mais chama a atenção é a extinção das modalidades tomada de preço e 

carta convite, além da exclusão das faixas de valores para a determinação da modalidade a ser 
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aplicada, limites que geravam muitos problemas no momento da realização dos certames. A 

partir do projeto, as modalidades são aplicáveis quanto a sua facilidade em ser identificável e 

comum no mercado, o pregão é a modalidade destinada a produtos e serviços considerados 

comuns e a concorrência é destinada às prestações que exigem avaliação do nível técnico do 

objeto a ser contratado. 

Juntamente com a nova aplicação das modalidades determinou-se a aplicabilidade dos 

critérios de julgamento, sendo que o pregão tem como critério único o preço decidido em 

disputas abertas e a concorrência tem o critério de técnica e preço, na proporção 70% e 30%, 

respectivamente, em disputas fechadas ou mistas, desde que a proposta técnica seja entregue 

em envelopes.  

Outra alteração importante foi a consolidação da inversão da fase de habilitação depois 

da fase de julgamento, ordem de fases já presente nos pregões e no RDC. Também foram 

estabelecidas mudanças nos modelos de contrato permitindo-se o uso dos contratos por 

desempenho, incentivo e de economia global, e também se liberou as garantias até 30% do 

valor do contrato. Ainda, será possível a realização de tomadas de preços conjuntas, com a 

atribuição de responsabilidades e um procedimento mais organizado de adesão. Outro ponto 

importante foi a criação do cadastro positivo de fornecedores e a possibilidade de sua 

avaliação por contratos já realizados com a administração pública ser utilizado para avaliar 

seu desempenho em um certame. 

No entanto, o projeto se mantém desatualizado e distante das tendências mundiais 

acerca do tema. A nova Lei ainda prevê diversos regramentos que não cabem à esfera 

legislativa, pelo enrijecimento gerado ao processo. Ficam mantidos os casos de dispensa e de 

inexigibilidade, mesmo com a implementação de um procedimento mais claro para a compra 

direta, porém a falta de transparência permanece, pois mantidas as hipóteses de cabimento 

para não licitar, supõe-se que o alto percentual desse tipo de compra se mantenha, como já 

tratado são números que não correspondem necessariamente a casos de não aplicação do 

processo por inconveniência ao interesse público. 

Outro ponto que corrobora para um processo menos eficiente é o excesso de regras 

dispostas na Lei, por exemplo, determinar o peso dos critérios técnica e preço na concorrência 

é algo que pode não ser valido para todas as concorrências realizadas e prejudicar a escolha 

feita pelo gestor. Os casos de dispensa e inexigibilidade sofrem a mesma crítica, não é 

possível crer que abarquem exaustivamente todos os casos que realmente não são 

convenientes à licitação. Essas observações culminam com uma maior, o projeto estabelece o 
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mesmo arcabouço legal com algumas atualizações e compilações, provoca avanços, mas ainda 

se perde na preocupação com procedimentos específicos a serem tratados em lei. 

Assim, a falta do estabelecimento de uma agência normatizadora e a não flexibilização 

dos critérios é o que chama a atenção no projeto de lei do Senado. O fato de permanecer com 

as suas regras enrijecidas não permitirá que o processo de compras públicas se molde a cada 

caso com a intenção de garantir o melhor interesse público. Além disso, por não criar um 

órgão com a responsabilidade de produzir, reunir, organizar e propagar todo o conhecimento 

sobre compras públicas no país, nos manteremos em um Estado lento e ineficiente, incapaz de 

atingir seus objetivos. Ou seja, não é um projeto modernizador. 

Enquanto as compras públicas no país forem falhas, dificilmente teremos um poder 

público sadio que racionaliza as contribuições e as investe da melhor maneira que pode. Desse 

modo seremos escandalizados novamente por mais casos de corrupção envolvendo licitações 

e escolha de fornecedores, por isso que o Conceito de Proposta Globalmente Mais Vantajosa 

juntamente com uma Nova Lei de Licitações são fundamentais para a modernização das 

compras públicas e do Estado brasileiro. 
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