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RESUMO 
 

 

Título do trabalho: 
 
Qual é o modelo das licitações no Brasil? As reformas legislativas federais no sistema de 
contratações públicas 
 
 
Autor: 
 
André Janjácomo Rosilho 
 
 
A pesquisa tem o objetivo de compreender as características e objetivos do atual modelo legal das 

licitações públicas no Brasil. Para isso, propõe a análise do percurso e do contexto das reformas 

legislativas federais realizadas sobre o tema. A pesquisa identifica que até a edição da Lei nº 

8.666/93 o instituto das licitações públicas foi marcado por um processo de crescente legalização 

voltado, de um lado, à ampliação do dever de licitar e, do outro, à unificação do regime das 

licitações a que os entes da administração pública da União, dos Estados e dos Municípios estão 

sujeitos. Também constatou haver uma tendência, cujo ápice se atingiu com a edição da Lei nº 

8.666/93, voltada à restrição da discricionariedade do administrador público para decidir, 

concretamente, a melhor forma de licitar. Verificou, ainda, que o processo de legalização das 

licitações resultante na Lei nº 8.666/93 foi capturado por grupos de interesses específicos – as 

médias empreiteiras emergentes – que foram capazes de influir em seu favor na modelagem das 

normas jurídicas. Por fim, demonstrou que o fato de a legislação geral sobre licitações públicas 

ter sido construída sobre um modelo legal excessivamente normatizado, rígido e 

procedimentalizado foi responsável, direta e indiretamente, pela fragmentação do sistema de 

licitações e contratos e pelo surgimento de um movimento de fuga da Lei nº 8.666/93.  

 

Palavras-chave: licitação pública; contratação pública; reforma legislativa; modelo legal; 

maximalismo; minimalismo; discricionariedade; legalização; regulação; administração pública; 

gestor público; grupos de interesses; política de contratações; Código de Contabilidade da União; 

Decreto-Lei nº 200/67; Decreto-Lei nº 2.300/86; Lei nº 8.666/93   
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ABSTRACT 

 

 

Title:  

Which is Brazil’s procurement legal model? The federal legislative reforms in the system of 

public contracts 

 

Author: 

 

André Janjácomo Rosilho 

 

The research aims to understand the characteristics and objectives of the current legal model of 

public procurement in Brazil. It wants to analyze the course and the context of federal legislative 

reforms undertaken on the subject. The research identifies that up to the enactment of Law nº 

8.666/93, the institute of public bidding was characterized by a process of increasing legalization 

focused, on one hand, in the expansion of the duty to bid and, on the other hand, the unification 

of the bidding system in the public administration. It also noted that there was a trend whose apex 

was reached when Law nº 8666/93 was passed, aimed at restricting the discretion of the public 

administrator to decide, in specific cases, the best way to bid. Also notes that special interest 

groups – the average emerging contractors – were able to capture the legalization process of the 

procurement system, and influence it in their favor. Finally, it showed that the general legislation 

on public procurement have been built on a model of law excessively standardized and rigid, that 

was responsible, directly and indirectly, to the fragmentation of the procurement system. 

 

Key-words: procurement system; public contracts; legislative reform; legal model; maximalism; 

minimalism; discretion; legalization; regulation; public administration; public manager; interest 

groups; contracting policy; Código de Contabilidade da União; Decreto-Lei nº 200/67; Decreto-

Lei nº 2.300/86; Lei nº 8.666/93 
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1. Introdução 

 

Sem sombra de dúvidas, o tema das licitações é um dos mais tradicionais do direito 

administrativo brasileiro, tendo merecido a atenção de boa parte da doutrina administrativista 

nacional1. E a Lei nº 8.666, editada em 21 de junho de 1993 – Lei Geral de Licitações e Contratos 

–, certamente ocupa o centro deste debate.  

Trata-se de um diploma normativo que, como poucos, desperta paixões. Os que com ele 

lidam no seu cotidiano – juristas, acadêmicos, gestores públicos, políticos, jornalistas, etc. – 

dificilmente permanecem indiferentes ao seu conteúdo; não demora muito a formarem opiniões 

fortes a seu respeito e a defenderem-nas com obstinação. O curioso é notar que são o mais 

variadas possível, transitando, com espantosa frequência, entre dois opostos: amor e ódio.  

Em alguns momentos em particular este fenômeno desenha-se com maior nitidez. É o 

caso, por exemplo, das iniciativas de reforma no sistema de contratações públicas, ocasiões em 

que se pode visualizar verdadeiro cisma na opinião pública. Coincidentemente, vive-se, hoje, um 

destes períodos.  

O governo federal, via medida provisória, criou o chamado Regime Diferenciado de 

Contratação – a ser aplicado exclusivamente às licitações e contratos relativos aos Jogos 

Olímpicos de 2016, à Copa do Mundo de 2014 e aos serviços e obras de infraestrutura de 

aeroportos –, aprovado pelo Congresso Nacional e previsto na Lei nº 12.462/11. Este diploma 

normativo criou uma série de novidades relativas às licitações e, no seu âmbito de aplicação, 

excepcionou a incidência da Lei nº 8.666/93.  

Não tardou para que juristas, órgãos de controle e governo iniciassem uma intensa troca 

de farpas, defendendo ou atacando as novas regras para as contratações. O presidente da União 

dos Auditores Federais do Controle Externo, por exemplo, imediatamente disse ser contrário ao 

                                                
1 Hely Lopes Meirelles, na nota de rodapé nº 1 de seu Licitação e Contrato Administrativo (São Paulo, Malheiros 
Editores, 2010; p.) elenca dezenas de diferentes obras sobre o tema.   
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Regime Diferenciado  de Contratação, pois, com ele, o governo gastaria mais e haveria retrocesso 

no combate à corrupção2.  

Chegou-se, ainda, a propor duas ações diretas de inconstitucionalidade – ADI – contra a 

Lei do Regime Diferenciado de Contratação no Supremo Tribunal Federal, uma pelo Partido da 

Social Democracia Brasileira em parceria com os Democratas e outra pelo Procurador-Geral da 

República – PGR. Esta última é especialmente interessante pelo fato de os argumentos nela 

empregados representarem fielmente a visão de apoio e apego à Lei Geral de Licitações e 

Contratos.  

A leitura da ADI revela, com clareza, que o PGR mediu a Lei do Regime Diferenciado de 

Contratação com a régua da Lei nº 8.666/93. Em diversos momentos, o autor da ação, para 

demonstrar a inconstitucionalidade da norma, compara-a não com dispositivos constitucionais, 

mas com a própria Lei Geral de Licitação e Contratos, como se ela contivesse a única fórmula 

legal capaz de traduzir com fidedignidade as regras e princípios da Constituição Federal; como se 

somente a sua maneira de licitar fosse aceitável pelo Direito brasileiro3.  

Assim, o Regime Diferenciado de Contratação, ao afastar as normas vigentes sobre 

licitações, estaria cometendo atentado à própria moralidade e às conquistas da sociedade, 

supostamente estampadas na Lei nº 8.666/93, em prol da boa administração. Para aqueles que 

partilham desta visão de mundo, as iniciativas de reforma no sistema de licitações e contratos, em 

geral, costumam ser automaticamente percebidas com enorme desconfiança, como se o real 

móvel para mudanças fossem razões e interesses escusos.  

Em contraposição, o governo federal, na pessoa da Presidente da República e de membros 

da base aliada, manifestou-se pela imprescindibilidade de se modernizar as normas sobre 

licitações públicas, principalmente em função dos eventos esportivos que o Brasil sediará nos 

próximos anos4. Para o Deputado Federal Cândido Vacarezza, do Partido dos Trabalhadores, 

                                                
2 Sitio eletrônico do Congresso em Foco, reportagem publicada no dia 11 de maio de 2011 sob o título “Licitação 
simplificada encarecerá a Copa”.  
3 É emblemático o argumento de que a licitação para a modalidade de contratação integrada – prevista no art. 9º da 
Lei do Regime Diferenciado de Contratação –, pelo fato de dispensar o projeto básico, violaria a Constituição 
Federal (art. 37, inciso XXI). Ignora-se que as concessões (Lei nº 8.987/95) e parcerias público-privadas (Lei nº 
11.079/04) já dispensam a prévia elaboração de projeto básico para a ajudicação de contratos, sem que se alegue a 
pecha de inconstitucionalidade. Trata-se, portanto, de uma prática que, no caso das concessões, vigora há mais de 15 
anos.  
4 Jornal O Estado de São Paulo, 15 de setembro de 2011.  
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todos que não defendem “intenções escondidas” sabem que as mudanças propostas no Regime 

Diferenciado de Contratações “são muito produtivas para o país”5. Argumenta-se que a Lei nº 

8.666/93 é burocrática demais e que, em função dela, as obras se atrasariam excessivamente. A 

Lei Geral de Licitações e Contratos, sob a perspectiva da gestão pública, seria um peso e um 

obstáculo à boa administração.  

O governo vem reclamando das normas da Lei nº 8.666/93 há tempos. O Ex-Presidente da 

República Luíz Inácio Lula da Silva, em discurso proferido em maio de 2008, na Bahia, 

notabilizou-se ao argumentar em favor da sua reforma, afirmando que a Lei viabilizaria um 

controle excessivo dos procedimentos licitatórios e que permitiria aos Tribunais de Contas 

“governar o país”. Confira-se um excerto da sua fala: 

 

 “A lei de licitações não pode continuar como é. É preciso mudá-la para facilitar as 
coisas, porque no Brasil se parte do pressuposto de que todo mundo é ladrão, então se 
cria dificuldade. Mas as dificuldades não resolvem nada, veja quanto desvio tem”6.   

 

Em outra ocasião, o Ex-Presidente, em face da paralisação de obras públicas por órgãos 

de controle, alegou que haveria pessoas interessadas em obstaculizar e em retardar a execução de 

obras: “o Brasil tem um tipo de gente que deve ganhar muito dinheiro com a morosidade das 

coisas. Esses estão sempre achando que a gente não pode modernizar nada”7.  

É normal que pessoas tenham pontos de vista distintos sobre a adequação, pertinência, 

validade, ou constitucionalidade das normas. A discordância, de fato, é intrínseca ao Direito. 

Entretanto, o fato de grupos relativamente coesos – de um lado, juristas e órgãos de controle e, do 

outro, gestores públicos – verem na Lei nº 8.666/93, ao mesmo tempo, a personificação do bem e 

do mal, aponta, a meu ver, para um potencial problema no sistema legal de contratações públicas.  

Mas este não é o único indício de que há algo de errado com as normas sobre licitações. 

Chama a atenção a frequência com que são editados novos diplomas normativos sobre o tema – 

seja para fazer profundas reformas, seja para alterar pontualmente a legislação em vigor. Somente 

para se ter uma ideia, a Lei nº 8.666/93 foi expressamente alterada mais de 20 vezes desde a sua 

                                                
5 Trechos extraídos de entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, em 11 de outubro de 2011.  
6 Jornal Diário do Grande ABC, 9 de maio de 2008.  
7 Jornal Folha de São Paulo, 5 de agosto de 2009.  
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edição8. Isso sem mencionar a criação de outros diplomas normativos voltados a excepcionar o 

regime da Lei nº 8.666/93 em circunstâncias específicas – tais como a Lei nº 8.987/95 (Lei de 

Concessões) e a Lei nº 10.520/02 (Lei do Pregão).  

Haveria, então, um problema – ou crise – no sistema de contratações públicas brasileiro? 

Afinal de contas, por que a Lei Geral de Licitações e Contratos estaria gerando tantos conflitos? 

O que estaria motivando tamanha produção normativa sobre o tema? Quais são os grandes 

objetivos destas alterações? As reformas legislativas apontam para qual sentido? Quais rumos 

têm sido dados à política de contratações públicas no Brasil? Quais são as tendências? 

Este trabalho insere-se no espaço aberto por estas preocupações e defende a tese de que o 

problema central da Lei nº 8.666/93 não é de mera interpretação ou aplicação de suas normas, 

mas liga-se umbilicalmente ao modelo legal sobre o qual ela foi construída. Tratar-se-ia, 

portanto, de uma falha estrutural, responsável, direta ou indiretamente, pelos conflitos e 

dificuldades enfrentadas pelo sistema de contratações públicas no Brasil. Dito de outro modo, 

teriam sido feitas escolhas institucionais inadequadas.  

 A Lei Geral de Licitações e Contratos vigente seguiu o caminho da superlegalização. O 

Legislativo, em 1993, optou por transferir para o diploma normativo federal boa parte das 

decisões que poderiam ser tomadas, no plano abstrato ou concreto, por outras instâncias e atores 

– seja pelo Legislativo dos Estados e Municípios, ou, então, pela própria administração pública 

das três esferas federativas. Dessa forma, por meio de uma Lei rígida e minuciosa, reduziu-se 

significativamente a margem de discricionariedade do gestor público, amarrando-o ao que fora 

previamente definido nas normas. Procurou-se criar a figura do gestor boca da lei na expectativa 

de que a corrupção – cujo epicentro, segundo o diagnóstico da época, estaria na liberdade gozada 

pela administração para decidir como melhor contratar – fosse reduzida.  

O fato de se ter editado uma lei federal, de aplicabilidade nacional, contendo normas 

excessivamente detalhistas e casuísticas sobre licitações e contratos é, por si só, um equívoco. 

                                                
8 Refiro-me aos seguintes diplomas normativos: Lei nº 8.883/94; Lei nº 9.032/95; Lei nº 9.648/98; Lei nº 9.854/99; 
Lei nº 10.973/04; Lei nº 11.079/04; Lei nº 11.107/05; Lei nº 11.196/05; Lei nº 11.445/07; Lei nº 11.481/07; Lei nº 
11.484/07; Lei nº 11.763/08; Lei nº 11.783/08; Lei nº 11.952/09; Lei nº 12.188/10; Medida Provisória nº 472/94 
(convertida na Lei nº 8.883/94); Medida Provisória nº 1.531-18/98 (convertida na Lei nº 9.648/98); Medida 
Provisória nº 255/05 (convertida na Lei nº 11.196/05); Medida Provisória nº 292/06 (sem eficácia); Medida 
Provisória nº 335/06 (convertida na Lei nº 11.481/07); Medida Provisória nº 352/07 (convertida na Lei nº 11.484/07); 
Medida Provisória nº 422/08 (convertida na Lei nº 11.763/08); Medida Provisória nº 458/09 (convertida na Lei nº 
11.952/09); Medida Provisória nº 495/10 (convertida na Lei nº 12.349/10). 
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Esta maneira de se disciplinar o tema trouxe, como se verá, consequências negativas à gestão 

pública. No entanto, este está longe de ser o único dos problemas estruturais da Lei nº 8.666/93. 

Há outro, encoberto por seu discurso moralizante.  

As normas contidas na Lei Geral de Licitação e Contratos, ao contrário do que se poderia 

imaginar, não são neutras. A legalização das regras sobre licitações foi conduzida por grupos de 

interesses que as moldaram de modo não a atender o interesse do público, mas daqueles que 

foram capazes de influir decisivamente no processo legislativo9. Valendo-se do discurso de 

combate à corrupção – cujo núcleo estaria na capacidade de a administração dirigir contratos – e 

de promoção da competição nas contratações públicas, criou-se, em verdade, um jogo de 

aparências. Amarrou-se a administração a um conjunto de rígidas regras que, sob o pretexto de 

promoverem a competição e a moralização, levaram, em verdade, ao fechamento do mercado 

público em benefício, principalmente, das empreiteiras de médio porte que tivessem como 

demonstrar experiência anterior. Em outras palavras, a Lei nº 8.666/93 trabalha em favor das 

empreiteiras emergentes.  

Desse modo, para que as licitações fossem dirigidas, bastaria que a administração e os 

licitantes seguissem à risca as regras legais. Afinal de contas, a Lei nº 8.666/93 funciona como 

uma espécie de dado viciado que, quando lançado, tende a sempre apontar para cima a mesma 

face: aquela que privilegia os grupos de interesses que foram capazes de capturar a Lei Geral de 

Licitações e Contratos.  

O curioso é notar que a Lei nº 8.666/93, com seu discurso sedutor, enfeitiçou a 

comunidade jurídica, os órgãos de controle, a imprensa e, de um modo geral, toda a sociedade: 

                                                
9 Floriano de Azevedo Marques Neto, ao comentar as características e limites da regulação do Estado em face da 
ordem econômica, alerta para duas possíveis distorções decorrentes da própria atividade regulatória (tomada pelo 
autor como toda atividade estatal sobre o domínio econômico que não envolva a assunção direta da exploração de 
atividade econômica em sentido amplo), que guardam algum paralelo com as distorções que apontei acima. Confira-
se excerto do seu artigo: “(...) não podemos olvidar do fato de que pelo manejo das competências regulatórias pode-
se ter duas distorções. Primeiro porque pela via regulatória se pode obter um controle indireto tão grande da 
iniciativa econômica que reste esvaziado, e portanto contrariado, o princípio da liberdade de empresa. Segundo, 
porque, como acima dissemos, a regulação não é neutra. Ela arbitra vencedores e perdedores na medida em que, para 
atingir um dado interesse público, o regulador sempre estará homenageando interesses privados específicos. Nada de 
ilegítimo há nisso” (“Limites à Abrangência e à Intensidade da Regulação Estatal”, in Revista de Direito Público da 
Economia, Belo Horizonte, Editora Forum, Volume nº 1, jan./mar. 2003, p. 92). É preciso dizer, no entanto, que o 
autor, ao afirmar que a regulação não é neutra, refere-se ao fato de que ela, ao perseguir a concretização do interesse 
público, naturalmente beneficia alguns e prejudica outros. Reconheço que a regulação (tanto na acepção econômica, 
quando em sentido mais amplo), de fato, não é, por definição, neutra. No meu texto, emprestei a esta expressão outro 
sentido. Dessa forma, a legislação poderia ser considerada neutra caso o beneficiamento de certos grupos em 
detrimento de outros fosse consequência (natural) da legítima persecução do interesse público.  
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estamos, há quase vinte anos, sob seus efeitos. Como soldados leais ao tirano, nos dispomos, sob 

a menor das ameaças, a defender a Lei nº 8.666/93. Não nos damos conta de que, ao fazê-lo, 

fortalecemos as empreiteiras emergentes e enfraquecemos a administração pública.  

Este trabalho tem por meta desmistificar a Lei nº 8.666/93, dela retirando a máscara que 

encobre sua face. Acredito ser preciso desnudá-la para revelar a quê efetivamente se presta a Lei 

Geral de Licitações e Contratos e, também, para que seja possível pensar em maneiras de tornar o 

sistema de licitações e contratos melhor e mais ajustado às necessidades do país.  

Para tanto, adotei a seguinte estratégia de pesquisa: explorar e compreender as reformas 

legislativas, na esfera federal, em matéria de licitações públicas. Acredito que a análise e 

comparação dos formatos, características gerais e dos modelos legais dos diplomas normativos 

que colaboraram, ainda que remotamente, para a construção do sistema de contratações públicas 

em vigor possa facilitar a visualização do percurso e das escolhas institucionais feitas pelo Brasil. 

A ideia, portanto, é compreender a fundo o modelo legal da Lei nº 8.666/93, não somente a partir 

das suas normas, mas também daquelas que a precederam e sucederam. 

 Como um jogador de xadrez que olha o tabuleiro de cima para ver adequadamente a 

posição das pedras e definir as melhores estratégias para derrotar o oponente, pretendo olhar o 

instituto das licitações públicas em perspectiva de modo a identificar a trajetória de reformas do 

instituto, seus traços marcantes e seus problemas10.  

Reconheço que este viés de pesquisa jurídica não é usual. De fato, a maior parte das obras 

dedicadas às licitações tem o objetivo de decifrar e sistematizar os procedimentos licitatórios 

previstos na legislação brasileira de modo a auxiliar gestores públicos e operadores do direito em 

geral a lidarem com a prática das contratações públicas11. Em outras palavras, tudo indica que, 

                                                
10 Seguindo os conselhos de Luciano Oliveira em “Não me fale do Código de Hamurábi!” (in Sua Excelência – o 
Comissário, 1. ed. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004. v. 1, pp. 147-148), não pretendo fazer incursões históricas 
laterais ao objeto central da pesquisa as quais, ao invés de robustecer o trabalho, contribuem, em verdade, para torná-
lo confuso e raso. Também evitarei utilizar fórmulas simplificadoras dos fatos e da História que se limitem a apontar 
que o embrião das coisas do presente encontra-se no passado. Ao contrário, a reconstrução das escolhas políticas e 
institucionais feitas pelo Brasil em matéria de contratações públicas será o próprio núcleo da pesquisa.  
11 O termo “contratações públicas” será inúmeras vezes empregado como sinônimo de “licitações públicas”. Estou 
consciente, no entanto, de que as licitações (em sentido amplo, escolha de fornecedores) corresponde a apenas uma 
parcela do processo de contratação pública. 
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até o momento, a preocupação central da doutrina foi fornecer instrumentos de trabalho para 

aqueles que se debruçam sobre questões de licitação e contrato administrativo no cotidiano12. 

A meu ver, este fato isoladamente não seria um problema em si. Pelo contrário, vejo 

como fundamental o papel da doutrina na compreensão do conteúdo dos diplomas normativos e 

na construção de interpretações que deem coerência e inteligibilidade às normas jurídicas, 

contribuindo, em última instância, para a melhoria das práticas administrativas. Esta função 

ganha especial importância em matéria de licitações públicas, haja vista o fato de serem 

disciplinadas por um complexo emaranhado normativo – composto por leis e regulamentos – 

provenientes da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.  

No entanto, este não deve ser o único foco dos juristas. Penso também ser importante 

olhar os mecanismos de contratações por um viés de política pública. A compreensão das 

mutações do direito brasileiro em matéria de licitações – nelas identificando os objetivos 

perseguidos pelo Estado, os problemas que as normas procuraram resolver, os interesses que 

motivaram sua edição e, finalmente, os resultados com elas alcançados –  é fundamental, por 

exemplo, para se pensar em reformas no sistema de contratações públicas atualmente em vigor. 

Afinal, parece razoável supor que boas propostas de mudanças originem-se a partir de uma 

percepção acurada do objeto a ser reformado, da realidade que o cerca e dos fatores que sobre ele 

exercem influência13.  

                                                
12 Apenas algumas das obras com as quais tomei contato procuraram avaliar o tema das licitações sob a ótica de 
políticas públicas. Trata-se das seguintes dissertações de mestrado, produzidas no âmbito da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da FGV – as duas primeiras – e do Instituto de Economia da UNICAMP – 
a última: ALESSIO, Nelson Luiz Nouvel, A política pública de licitações no Município de São Paulo entre 1991 e 
1994: mecanismo de facilitação ou de restrição da competição entre potenciais fornecedores do poder público 
municipal?; GALARDA, Carlos Eduardo Torres, Licitação Técnica e Preço – Estudo de caso da implantação de 
sistema integrado de gestão de resíduos sólidos à luz da teoria das operações reais; MOTTA, Alexandre Ribeiro, 
“O combate ao desperdício no gasto público: uma reflexão baseada na comparação entre os sistemas de compra 
privado, público federal norte-americano e brasileiro. Não encontrei trabalhos jurídicos construídos sob esta 
perspectiva.  
13 Esta premissa liga-se, em boa medida, ao que Brian Tamanaha (professor da Washington University School of 
Law in St. Louis) denomina de connectedness of law principle. Em seu artigo intitulado “The Primacy of Society and 
the Failures of Law and Development”, Tamanaha faz duras críticas às reformas jurídicas levadas à cabo em diversos 
países do mundo – principalmente no que tange ao transplante acrítico de fórmulas legais e institucionais bem-
sucedidas em países desenvolvidos para países em desenvolvimento – e à supervalorização do suposto papel 
transformador do direito. Na opinião do autor, em linhas gerais, a experiência revela que aspectos jurídicos não 
podem ser compreendidos em apartado dos fatores que o circundam, isso porque o seu entorno – a combinação de 
forças sociais – será determinante para que se atinja este e não aquele resultado. Em outras palavras, o contexto 
importa, positiva ou negativamente,   para o desenvolvimento e para o sucesso de reformas jurídicas (Cf. “The 
primacy of society and the failures of law and development”. Artigo disponível para consulta em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1406999).  
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2. Roteiro da pesquisa e notas metodológicas 

 

O processo de transformação do instituto das licitações públicas no Brasil foi segmentado, 

para os fins desta pesquisa, em quatro períodos – eras, fases ou momentos – distintos. Esta 

divisão auxilia a visualizar as particularidades e os grandes objetivos das políticas de contratações 

públicas já criadas em âmbito federal, permitindo apontar semelhanças e disparidades entre elas.  

Em geral, os períodos das licitações tomaram como referencial a edição de diplomas 

normativos federais voltados à disciplina do tema14. Isso não significa, entretanto, que cada texto 

legal editado corresponda, necessariamente, a uma nova fase das contratações públicas. A razão é 

simples: as fronteiras que conformam os diferentes períodos não são determinadas diretamente 

por comandos normativos expressos, mas pelo modelo jurídico de regulação a eles subjacente15.  

Assim, a reunião de diferentes diplomas normativos em um mesmo período pressupõe que 

entre eles haja identidade quanto ao modelo de regulação e que eles compartilhem os mesmos 

princípios, ideias e objetivos. Em outras palavras, os períodos foram definidos a partir da 

observação de continuidades ou rupturas na política de contratações públicas federal.  

Um dos grandes desafios do trabalho foi decidir a maneira pela qual seria analisado tão 

vasto material de pesquisa. A questão central que se pôs foi a seguinte: como extrair, de cada um 

dos textos normativos, a essência, ou seja, os elementos que fossem capazes de revelar a estrutura 

do modelo jurídico de regulação das licitações públicas, sem, com isso, cair em casuísmos? 

Como focar apenas nas linhas mestras dos textos legais de modo a viabilizar comparações? 

A solução para este problema foi se desenhando aos poucos, na medida em que fui 

tomando contato com os diplomas normativos e com os autores que comentaram seus 

dispositivos. Gradualmente, percebi os temas que invariavelmente eram objeto de disciplina 

                                                
14 Refiro-me apenas aos grandes marcos legislativos sobre as licitações públicas, sendo irrelevante, para esta 
sistematização, a espécie normativa utilizada pelo legislador. São eles: Decreto nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922 
(Código de Contabilidade da União); Decreto nº 15.783 (Regulamento Geral de Contabilidade Pública), de 8 de 
novembro de 1922; Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 
1986; e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. No que tange especificamente à quarta fase das licitações, o leque de 
diplomas normativos a serem analisados será substancialmente ampliado, pois, como se constatará, não se editou, 
após o surgimento da Lei nº 8.666/93, outro grande estatuto jurídico das contratações públicas em geral.  
15 Utilizo o termo regulação em sentido amplo (disciplina normativa).  
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normativa e os aspectos que sofreram mais ou menos mutações no transcorrer do tempo. Para a 

definição dos critérios da pesquisa, também foi fundamental analisar o processo legislativo que 

resultou na aprovação da Lei nº 8.666/93, onde, por meio do choque de ideias e de interesses, se 

tornaram mais nítidos os pontos sensíveis à regulação das contratações públicas16.  

Assim, com a contribuição do professor-orientador, os parâmetros da pesquisa foram 

sendo refinados até a definição de grandes eixos das licitações públicas. São eles: grau de 

abrangência do dever de licitar, tratamento dado pela administração aos interessados nas 

contratações, controle e alteração contratual17. Todos os diplomas normativos analisados 

organizaram-se ao redor de ao menos dois destes eixos18. A seguir, explicitarei o que compreendo 

por cada um deles e apontarei os temas que eles abarcam.  

É difícil pensar em regular procedimentos licitatórios sem ao menos tocar na seguinte 

questão: qual será a extensão da licitação? Posto de outra forma, quando contratações poderão 

(ou deverão) e quando não poderão (ou deverão) ser precedidas de alguma espécie de processo 

seletivo para a escolha de fornecedores para a administração pública?  

Em alguma medida, a disciplina jurídica das licitações, por mais sucinta que seja, se vê 

obrigada a lidar com o grau de abrangência do dever de licitar. Ao longo do tempo, esta 

preocupação manifestou-se nos diplomas normativos em basicamente quatro temas distintos19. 

Trata-se da dispensa e inexigibilidade de licitação – casos em que a instauração de procedimentos 

competitivos prévios às contratações é inviável ou impossível –, dos serviços técnicos 

especializados – um caso específico de dispensa ou inexigibilidade de licitação –, do 

parcelamento de obras – que pode, eventualmente, levar a contratações diretas ou, ao menos, 

impactar no tipo de licitação que se realiza – e das empresas estatais – que, em função de sua 

personalidade jurídica de direito privado, foram tratadas de maneiras distintas pela legislação.  

Outro aspecto que me parece central na disciplina normativa das licitações diz respeito a 

quem poderá ou não participar de procedimentos competitivos prévios às contratações públicas e 

                                                
16 Em momento oportuno, detalharei o material utilizado em cada uma das etapas da pesquisa e justificarei o porquê 
da sua seleção. 
17 A quarta fase das licitações públicas, também neste caso, apresentará algumas peculiaridades. Dois novos eixos 
(“execução do contrato” e o residual “outros”) foram pensados para este momento em específico. Oportunamente, 
deixarei claro o conteúdo de cada um deles e as razões que me levaram a criá-los.  
18 Os eixos “grau de abrangência do dever de licitar”, “tratamento dado pela administração pública aos interessados 
nas contratações” e “controle” se fizeram presentes na legislação desde 1922 até os dias de hoje.  
19 Isso não quer dizer que todos os diplomas normativos analisados necessariamente trataram destes quatro temas.  
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a quais exigências devem ser observadas para se ter acesso ao mercado público. É preciso ter em 

mente que a imposição normativa de requisitos ou exigências aos competidores pode restringir ou 

ampliar a participação de empresas nas licitações.  

Dessa forma, inseriram-se na rubrica “tratamento dado pela administração pública a 

interessados nas contratações” os temas relativos à habilitação e regularidade fiscal – exigência 

documental voltada, principalmente, a verificar se a empresa está em dia com suas obrigações 

fiscais –, à qualificação econômico-financeira – exigências voltadas à comprovação da “saúde” 

da empresa –, à capacitação técnica – exigências voltadas à comprovação da capacidade técnica 

da empresa para entregar o objeto a ser adjudicado –, a modalidades de garantias passíveis de 

serem exigidas pelo poder público e ofertada pelos competidores, a modalidades de licitação20 – 

que, a depender do caso, podem levar a mais ou menos competição nos procedimentos licitatórios 

e, finalmente, ao critérios de julgamento21 – que a depender do caso, também poderá levar a mais 

ou menos competição nos procedimentos licitatórios.  

O controle talvez não seja um elemento inerente à disciplina jurídica das licitações. No 

entanto, a legislação brasileira sobre contratações públicas, desde o início, demonstrou algum 

grau de preocupação com ao menos um dos seguintes temas: sanções e o papel de fiscalização 

dos tribunais de contas. Em outras palavras, a legislação atentou para o controle de condutas – 

dos licitantes ou dos agentes públicos – e da destinação dos recursos estatais.  

O último dos eixos das licitações diz respeito à alteração contratual, capaz de revelar a 

preocupação da legislação com o planejamento prévio às contratações e seu impacto na execução 

de contratos firmados entre o poder público e particulares. Inserem-se nesta rubrica, por exemplo, 

os temas relativos aos projetos básico e executivo – que impõem, ao poder público e aos 

licitantes, graus distintos de planejamento prévio às contratações.  

Estes quatro eixos (grau de abrangência do dever de licitar, grau de abertura à participação 

de empresas, controle e alteração contratual), em maior ou menor intensidade, estiveram 

presentes na legislação brasileira sobre licitações públicas desde 1922. Dessa forma, acredito que 

observar o modo pelo qual eles foram moldados em cada um dos grandes marcos legislativos 

federais sobre licitações públicas pode revelar, enfim, a política de contratações públicas por 
                                                
20 Chamo de modalidade, por exemplo, a concorrência, a tomada de preços e o convite.  
21 São tipos de licitação, por exemplo, a licitação decidida com base no melhor preço, na melhor técnica e com base 
na técnica e no preço. 
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detrás das normas, auxiliando-me na tarefa de visualizar os movimentos de reformas jurídicas no 

Brasil.  

É certo, no entanto, que esta estratégia pode estar sujeita a certo anacronismo. Afinal de 

contas, esse é um risco que se corre ao se olhar para o passado com os olhos do presente. Tentarei 

mitigá-lo fazendo uso da doutrina relevante22 de cada uma das fases das licitações, procurando 

capturar o contexto em que elas se inseriam. 

 

3. O pano de fundo da pesquisa: maximalismo versus minimalismo 
 

 Antes de avançar para primeiro capítulo, chamo a atenção, neste tópico, para o pano de 

fundo da pesquisa; para uma importante lente de análise que utilizei na leitura dos diplomas 

normativos com os quais tomei contato. Trata-se do debate sobre como regular as licitações 

públicas, ou seja, sobre as características do modelo legal dos sistemas de compras 

governamentais.  

 A habilidade de definir, dirigir e coordenar o comportamento de um grande número de 

pessoas por meio de regras jurídicas inegavelmente foi uma das grandes conquistas da 

humanidade. Permitiu-se, assim, que seres absolutamente distintos, com ideias e percepções da 

realidade díspares, convivessem e cooperassem23.  

 Neste sentido, as regras possibilitaram que pessoas comuns fossem capazes de realizar 

tarefas extraordinárias, visto que condensam em si, como numa fórmula científica, a experiência 

e o aprendizado das instituições, possibilitando a outros indivíduos – que não tenham vivenciado 

as experiências nelas sintetizadas – replicá-las e transmiti-las adiante. Além disso, as regras 

permitiram a segmentação de tarefas complicadas em parcelas mais simples – e mais inteligíveis 

–, contribuindo para o aumento do grau de previsibilidade dos comportamentos dos seres 

humanos – visto que há a expectativa de que os indivíduos as observarão em suas condutas24. 

                                                
22 A doutrina relevante de cada uma das fases das licitações públicas no Brasil foi definida a partir de recomendações 
do professor-orientador e de conversas que tive com professores e pesquisadores ligados à área jurídica.  
23 Cf. KELMAN, Steven, Procurement and public management: the fear of discretion and the quality of government 
performance, Whashignton (D.C), AEI Press, 1990, p. 26.   
24 Idem, p. 26.  
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As regras, no entanto, nem sempre são solução para todos os problemas. Há casos, por 

exemplo, em que regras gerais podem se mostrar inadequadas a situações específicas, ou, então, 

perder sua atualidade e pertinência em função de mudanças ocorridas no ambiente no qual estão 

inseridas. É por esta razão, que, em casos como estes, é preciso combinar da melhor maneira 

possível a existência de regras com espaços nos quais os indivíduos poderão exercer certo poder 

de discricionariedade25.  

 No tema das licitações, o dilema entre regular mais ou menos intensamente, ampliando ou 

restringindo a esfera de liberdade dos legisladores – da União, Estados e Municípios – e dos 

gestores públicos, também se fez presente ao longo do tempo. As normas sobre licitações 

públicas, com o objetivo de concretizar três dos objetivos básicos dos sistemas de compras 

governamentais – acesso justo dos competidores ao mercado público; redução da corrupção nos 

contratos públicos; e a contratação de bens e serviços de qualidade pelo menor preço possível26 – 

oscilaram entre dois extremos: o minimalismo e o maximalismo. 

 Um diploma normativo do tipo minimalista estabeleceria, por exemplo, metas voltadas à 

concretização dos objetivos acima elencados, eximindo-se de elaborar regras detalhistas e 

minuciosas para regular o comportamento dos Legislativos e dos agentes públicos27. Procurar-se-

ia apenas guiá-los para que eles implementassem as diretrizes previstas no plano normativo28.  

O minimalismo parte da premissa de que a discricionariedade não é uma imperfeição do 

sistema – algo que precisa, a qualquer custo, ser eliminado –, mas, sim, um importante 

ingrediente a ser trabalhado pela legislação para que se atinja fins específicos.  

O maximalismo, por outro lado, teme a discricionariedade e é, em boa medida, movido 

por este sentimento. Sua premissa, portanto, é outra: os agentes públicos – ou os Legislativos 

                                                
25 Idem, p. 27.  
26 Tal como aponta Steven Kelman, estes são os três principais objetivos do sistema de compras governamentais 
norte-americano. Penso que eles, em boa medida, são aplicáveis ao caso brasileiro. Transcrevo trecho da sua obra: 
“O sistema de regulação das licitações públicas possui três metas: igualdade – promover acesso justo aos licitantes 
nas competições por negócios públicos; integridade – reduzir as chances de corrupção nos processos licitatórios; 
economia e eficiência – licitar pelo menor preço possível para bens ou serviços da qualidade desejada.” (Tradução 
livre. Cf. Procurement and public management: the fear of discretion and the quality of government performance, 
Whashignton (D.C), AEI Press, 1990, p. 11).  
27 Idem, p. 14.  
28 Transcrevo um trecho da obra de Steven Kelman: “Nós podemos simplesmente informar os agentes públicos das 
metas, direcioná-los para cumpri-las e deles cobrar transparência nos resultados das suas ações, ao invés de olharmos 
por cima dos ombros toda vez que eles agirem.” (Tradução livre. Cf. Procurement and public management: the fear 
of discretion and the quality of government performance, Whashignton (D.C), AEI Press, 1990, p. 14).  
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estaduais e municipais – não são confiáveis, sendo necessário olhá-los de perto; é preciso cercá-

los e limitar sua mobilidade29.   

 Para tanto, o maximalismo aposta que as normas devem ser detalhistas, minuciosas e 

abrangentes, restringindo ao máximo a margem de liberdade daqueles que a elas se submetem. É 

interessante notar que a supervalorização das regras em detrimento do juízo dos homens reflete, 

ao mesmo tempo, a valorização do tratamento justo e imparcial e o receio – ou crença – de que 

não se possa atingi-lo por meio do julgamento dos indivíduos30.  

 Deve-se ter em mente que tanto o minimalismo como o maximalismo são tipos ideais 

relativamente estereotipados. Raramente será possível identificar diplomas normativos que se 

enquadrem à perfeição numa ou noutra categoria. Trata-se apenas de um parâmetro a ser utilizado 

pelo intérprete para auxiliá-lo a visualizar as características gerais dos diplomas normativos, 

facilitando a realização de comparações. 

 É preciso novamente alertar para o fato de que este tipo de análise está sujeita a 

anacronismos. Afinal, um diploma normativo hoje tido por minimalista pode, à época da sua 

edição, ter sido percebido como maximalista – na hipótese, por exemplo, de se ter regulado, ainda 

que de forma branda, o que antes era completamente desregulado. Tudo depende, portanto, do 

referencial adotado.  

 Tendo sido fixadas estas premissas, pode-se dizer, a partir da comparação entre os 

modelos legais analisados, que a legislação brasileira ora aproximou-se do minimalismo, ora do 

maximalismo.  

 A disciplina normativa dos procedimentos licitatórios definitivamente teve um início 

minimalista e seguiu desta forma até pouco mais da metade do século XX. A partir de então, teve 

início uma espécie de fechamento do sistema de contratações públicas e de densificação da 

regulação jurídica das licitações. O maximalismo ganhou corpo na década de 1980 e solidificou-

se na década de 1990. Continua-se, ainda hoje, na era do maximalismo. Há indícios, no entanto, 

de exaustão deste modelo legal.  

 

                                                
29 Idem, p. 14.  
30 Idem, p. 14.  
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Capítulo I – A Primeira Fase das Licitações Públicas no Brasil: Carta Branca à Administração 

Pública  

 

1. Introdução 

 

 O que denomino de primeira fase das licitações públicas no Brasil inicia-se em 1922, com 

a edição do Código de Contabilidade da União – Decreto nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922 – e 

do Regulamento Geral de Contabilidade Pública – Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922 

–, e finda em 1967 com a aprovação do Decreto-Lei nº 20031. São os mais antigos diplomas 

normativos voltados à disciplina das licitações públicas a que a doutrina faz referência32. O 

referido Regulamento Geral dispunha, entre outras coisas, sobre as concorrências.  

A expressão “carta branca” – utilizada no título deste capítulo para descrever a primeira 

fase das licitações públicas no Brasil –, como toda caricatura, exprime traços da realidade, ora 

exagerando-os, ora distorcendo-os. Em razão disso, tentarei precisar seu sentido, argumentando 

em prol de sua aplicabilidade para dois planos distintos da administração pública brasileira.   

Inicialmente, cabe chamar a atenção para o fato de que, no período de 1922 a 1967, não 

havia uma política nacional de contratações públicas. O Regulamento Geral de Contabilidade 

Pública continha diretrizes para a seleção de fornecedores para a administração pública federal, 

mas nada dizia quanto aos procedimentos licitatórios a serem seguidos por Estados e Municípios. 

Isso não quer dizer, no entanto, que as administrações públicas locais tinham liberdade total para 

contratar com terceiros, já que o Decreto-Lei nº 2.416, de 17 de julho de 1940, impunha, a 

Estados e Municípios, a obrigação geral de realizar concorrências para compras 

governamentais33. O que ele não fez foi determinar o modo pelo qual as licitações públicas 

                                                
31 O Código de Contabilidade da União não disciplinava expressamente as licitações públicas. A normatização do 
tema foi feita pelo Regulamento Geral de Contabilidade Pública, que complementava o Código de Contabilidade da 
União.  
32 Hely Lopes Meirelles, em seu Licitação e Contrato Administrativo (São Paulo, Malheiros Editores, 2010; p. 27) 
informa o leitor que o Código de Contabilidade Pública da União de 1922 já previa normas sobre licitações.  
33 Deve-se observar que o referido diploma normativo só surgiu 18 anos após a aprovação do Código de 
Contabilidade da União e do Regulamento Geral de Contabilidade Pública. Confira-se seu conteúdo: Decreto-Lei nº 
2.416/40. “Art. 46 As compras de material efetuadas pelo Estado ou pelo Município, serão processadas e julgadas, 
sempre que possível, por órgãos centrais, constituídos de acordo com as conveniências da administração. § 1º Os 
Municípios que, pela exigüidade de seus recursos ou pelo afastamento dos centros comerciais, não puderem 
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deveriam ser efetuadas – os procedimentos, os requisitos, etc. Havia, portanto, amplo espaço de 

manobra para as administrações locais definirem, elas próprias, as regras de contratações a que se 

submeteriam.  

 A expressão “carta branca”, além de ser válida para o relacionamento entre a 

administração pública federal e estadual e municipal, aplicava-se também internamente ao 

funcionamento da própria máquina administrativa federal.  

 A regulação das contratações públicas, pelo simples fato de traçar balizas para a 

realização de compras governamentais, impunha, por óbvio, algum tipo de restrição à liberdade 

da administração pública para contratar. Entretanto, esta não era a tônica do modelo legal 

subjacente ao Regulamento Geral de Contabilidade Pública. Como ficará claro no tópico 

seguinte, optou-se por uma regulação branda, pouco invasiva, permitindo que a administração 

pública decidisse ad hoc como melhor licitar.  

 O Brasil da primeira fase das licitações públicas passou por incríveis transformações 

políticas, econômicas e sociais – além das jurídicas – que, a meu ver, devem ser mencionadas, 

ainda que brevemente. Seu início, em 1922, tem os pés fincados numa terra essencialmente 

agrícola, construída basicamente ao redor da monocultura de café e dominada, no plano político, 

por oligarquias regionais ruralistas. A famosa política café-com-leite, em que paulistas – 

representantes do setor cafeicultor – e mineiros – representantes do setor produtor de leite – se 

revezavam no poder, dele fazendo uso para interesses particulares, é um retrato contundente de 

um Brasil que rapidamente se desfaria a partir dos anos 1930.  

 A chamada “Era Vargas” (1930-1964), conduzida principalmente pelo gaúcho Getúlio 

Dornelles Vargas, “inaugurou um longo e turbulento período histórico de reformas, levantes, 

repressões, contrarreformas e tentativas de superação da condição de país ‘atrasado’, 

                                                
organizar serviços de compra de material, poderão reunir-se em consórcio para tal fim, na conformidade do disposto 
no art. 29 da Constituição Federal. § 2º Salvo os casos do § 5º, a aquisição de material far-se-á obrigatoriamente por 
meio de concorrência pública ou administrativa. § 3º A concorrência pública efetuar-se-á mediante publicação pela 
imprensa, ou em boletim comercial, ou pela afixação de edital em lugar de livre acesso ao público. § 4º A 
concorrência administrativa realizar-se-á por meio de correspondência, ou pelo registro de preços. § 5º Poderá ser 
dispensada a concorrência, fazendo-se, nesse caso, apenas o pedido de preços: 1º, para aquisições em que o interesse 
público não permitir a publicidade, ou em que, por circunstâncias imprevistas, não for admissível a demora exigida 
pelos prazos de concorrência, a juízo da autoridade competente; 2º, para a aquisição de materiais ou gêneros que 
constituam objeto de privilégio ou que só possam ser adquiridos do produtor ou de seus representantes; 3º, para as 
compras à União, aos Estados ou aos Municípios”.  
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‘subdesenvolvido’, ‘periférico’ e ‘dependente’, termos que se tornaram correntes em momentos 

sucessivos”34.  

 O Estado nacional-desenvolvimentista – que Bresser-Pereira avalia surgir em 1930 e se 

desfazer em 1984 –, buscou, a todo custo, promover a industrialização e, paralelamente, levar a 

cabo a reforma burocrática do Estado, tornando-o mais profissional e efetivo. As mudanças 

teriam sido capitaneadas pela aliança política da burguesia industrial com a alta burocracia 

pública, sempre marcada mais pelo autoritarismo do que pela democracia35. 

 O processo de industrialização, em boa medida levado adiante por pesados investimentos 

do Estado, principalmente através da criação e fortalecimento de empresas estatais, foi um dos 

responsáveis pelo surpreendente crescimento da máquina pública, comparativamente ao início do 

século XX. Estas e outras transformações, como se verá no próximo capítulo, desembocariam 

noutro processo de reforma do Estado, desta vez iniciado pelos militares, umbilicalmente 

conectado à segunda fase das licitações públicas no Brasil. 

 

2. Decreto nº 15.783/22, o Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União  

 

2.1. Considerações iniciais 

 

 O termo “licitação pública” não era empregado pela legislação do início do século XX. O 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União fazia referência, genericamente, às 

concorrências36. Foi apenas a partir do Decreto-Lei nº 200/67 que a expressão “licitação pública” 

se incorporou à legislação federal, transmutando as concorrências de gênero em espécie.  

 O fato de as concorrências serem reguladas por um diploma normativo criado para 

organizar a contabilidade pública poderia parecer, em um primeiro momento, algo inusitado. 

Ocorre que, à época, as normas jurídicas de contratações públicas não gozavam, como hoje, de 
                                                
34 MOTA, Carlos Guilherme, “Para uma visão de conjunto: a história do Brasil pós-1930 e seus juristas”, in MOTA, 
Carlos Guilherme e SALINAS, Natasha S. C. (coordenadores). Os juristas na formação do Estado-Nação brasileiro, 
São Paulo, Saraiva, 2010; p. 26.  
35 Cf. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos, “O modelo estrutural de gerencia pública”, in Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, Editora Fundação Getúlio Vargas, Mar./Abr. 2008; pp. 29 e 42. 
36 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922, arts. 736 ao 763.  
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autonomia em relação às finanças do Estado. Isso fica evidente até mesmo pela ementa do Título 

VII do Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União, que diz o seguinte: “Das normas 

administrativas que devem preceder o empenho das despesas”. Como aponta Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto, a incerteza sobre a natureza jurídica das normas de licitações e 

contratos perdurou até mesmo após a edição do Decreto-Lei nº 2.300/8637. Com o tempo, as 

normas sobre contratações públicas desvincularam-se do direito financeiro e passaram para o 

núcleo do direito administrativo.  

É curioso notar que o Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União, apesar de 

conter elementos e características que ganharam sobrevida ao serem incorporados a diplomas 

normativos posteriormente editados, tem um estilo completamente diverso da legislação 

atualmente em vigor. Desde a quantidade de dispositivos voltados à regulamentação do tema, ao 

papel atribuído à administração pública e ao contratado, percebe-se diferenças fundamentais no 

que tange ao modelo legal subjacente às normas de licitações e contratos. 

A seguir, apontarei de que forma os grandes temas das contratações públicas se 

materializaram no Decreto.  

 

2.2. Conteúdo relevante do diploma normativo 

 

2.2.1. Grau de abrangência do dever de licitar 

 

 Os únicos temas ligados ao grau de abrangência do dever de licitar identificados no 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública referem-se à dispensa e inexigibilidade de licitação 

e aos serviços técnicos profissionais especializados. No entanto, antes de tratar das exceções ao 

dever de licitar, mencionarei seu âmbito de incidência. 

O Regulamento Geral de Contabilidade Pública, como dito anteriormente, aplicava-se 

restritamente à União e determinava, ainda que de forma bastante genérica, quando as 
                                                
37 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, “Normas gerais sobre licitações e contratos administrativos – natureza e 
identificação no estatuto jurídico federal vigente – perspectiva de novos projetos modernizadores” in Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Editora Renovar, Volume nº 189, jul./set. 1992, p. 39-57. 
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contratações deveriam ser antecedidas de concorrências. De acordo com o diploma normativo, ao 

empenho da despesa, para a aquisição de material ou execução dos serviços, deveria preceder 

contrato a ser adjudicado mediante concorrência, numa das modalidades definidas no Decreto. 

Também é importante ressaltar que nem toda aquisição de material ou execução de serviços 

exigiria a licitação prévia, mas só aquelas que importassem em fornecimentos, ainda que 

parcelados, ou na execução de obras públicas – observando-se, em ambos os casos, valores 

contratuais mínimos38.  

Em contraposição a este dever geral, o diploma normativo estabeleceu um rol de hipóteses 

de dispensa de licitação – o Decreto nada dizia sobre inexigibilidades. Transcrevo abaixo o 

dispositivo pertinente: 

 
Decreto nº 15.783/22 

“Art. 246. Será dispensável a concorrência: 

a) para os fornecimentos, transportes e trabalhos públicos que, por circunstâncias 

imprevistas ou de interêsse nacional, a juízo do Presidente da República, não permitirem 

a publicidade ou as demoras exigidas pelos prazos de concorrências; 

b) para o fornecimento do material ou de gêneros, ou de realização de trabalhos que só 

puderem ser efetuados pelo produtor ou profissionais especialistas, ou adquiridos no 

lugar da produção; 

c) para aquisição de animais para os serviços militares;  

d) para arrendamento ou compra de prédios ou terrenos destinados aos serviços públicos; 

e) quando não acudiram proponentes à primeira concorrência. Neste caso, se houverem 

sido estipulados preços máximos ou outras razões de preferência, não poderá ser no 

contrato aquêle exercido ou estas modificadas, salvo nova concorrência.” 

 

 Trata-se, portanto, de um pequeno rol de hipóteses de dispensa de licitação – são apenas 

cinco – que, na linguagem da Lei nº 8.666/93, confunde casos de inexigibilidade com dispensa – 

a alínea “b” do dispositivo seria classificada, pela atual legislação de licitação e contratos, como 

uma típica hipótese de inexigibilidade por inviabilidade de competição entre os proponentes.  

                                                
38 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922: “Art. 244. Ao empenho da despesa, para aquisição de material ou 
execução dos serviços, deverá preceder contrato, mediante concorrência pública feita na conformidade do disposto 
no Capítulo I do Título VII dêste regulamento: a) para fornecimentos, embora parcelados, custeados por créditos 
superiores a 5:000$000. b) para execução de quaisquer obras públicas de valor superior a 10:000$000”.  
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 Dois aspectos, a meu ver, merecem ser ressaltados. O primeiro deles liga-se ao fato de o 

diploma normativo ter se valido, para casos de dispensa, de expressões abertas e subjetivas, tais 

como “circunstâncias imprevistas” e “interêsse nacional”. Deixou-se, assim, ampla margem de 

discricionariedade para a administração pública, nos casos concretos, decidir pela realização ou 

não das concorrências em situações emergenciais.  

O segundo deles, de alguma forma conectado ao primeiro, diz respeito ao fato de o 

Decreto não ter se preocupado em explicitar os sentidos das palavras empregadas em seu texto. 

Cito, por exemplo, o caso dos serviços técnicos profissionais especializados, previstos na alínea 

“b” do art. 246. Em momento algum o diploma normativo disse, de forma expressa, o que deveria 

ser entendido pelo termo “profissionais especialistas”. Afinal de contas, alguém poderia se 

perguntar: quais tipos de profissionais estavam abrangidos nesta hipótese de dispensa? Artistas, 

médicos, advogados, engenheiros ou artesãos? Ou, então, para que um profissional seja 

considerado um especialista, quais características ele necessariamente deve ter? Renome ou 

experiência prévia? Nada disso fica claro a partir da leitura da norma.  

Há, ainda, uma outra hipótese de dispensa de licitação (concorrência pública ou 

administrativa) surgida após a edição do Decreto-Lei nº 2.206, de 20 de maio de 1940.  Trata-se 

da coleta de preços, uma modalidade não licitatória empregada apenas em casos excepcionais39, 

sendo cabível a depender do valor da transação, da sua natureza e de certas peculiaridades que 

exigem maior flexibilidade nas investigações sobre preço e condições de execução da obra40.  

 

2.2.2. Tratamento dado pela administração aos interessados nas contratações 

 

                                                
39 Decreto-Lei nº 2.206/1940: “Art. 38. Poderá ser dispensada a concorrência pública ou administrativa [grifo 
meu], fazendo-se a aquisição por meio de coleta de preços: a) para os fornecimentos que, por circunstâncias 
imprevistas ou de interêrsse nacional, a juízo do Presidente da República, não permitirem a publicidade ou as 
demoras exigidas pelos prazos de concorrência; b) para fornecimentos de materiais ou de gêneros que constituam 
objeto de privilégio ou que só possam ser adquiridos dos fabricantes, produtores ou seus representantes exclusivos, 
no país ou no estrangeiro; c) quando a despesa se efetuar mediante adiantamento, nos termos do art. 45; d) para 
compra de produtos industriais da União; e) para aquisição de material e de objetos que os fornecedores tenham 
deixado de entregar nos prazos convencionados, correndo neste caso a diferença da despesa por conta do fornecedor 
em falta; f) para aquisição direta, no estrangeiro, de matérias primas, combustíveis e lubrificantes indispensáveis aos 
estabelecimentos industriais do Estado; g) quando não acudirem proponentes à primeira concorrência: neste caso, 
qualquer condição anteriormente exigida não poderá ser desprezada sem nova concorrência”.  
40 Cf. CAVALTANTI, Themístocles Brandão, Tratado de Direito Administrativo, Livraria Editora Freita Bastos, 3º 
edição, 1955; p. 359. 
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 É interessante observar como o Regulamento Geral de Contabilidade Pública lidou com o 

tema da habilitação e regularidade fiscal. Para que os proponentes pudessem participar de 

concorrências era preciso que apresentassem os documentos indicados no edital para a 

comprovação da idoneidade41 e, também, que fossem considerados idôneos em um julgamento 

prévio à abertura das propostas42. O diploma normativo não exigia que os proponentes 

demonstrassem solidez econômica ou capacidade técnica para a realização de obras, para a 

prestação de serviços ou para o fornecimento de bens. Vale a pena transcrever o que dizia Hely 

Lopes Meirelles43: 

 
“As cláusulas e condições fixadas no edital é que fornecerão os critérios para a 

verificação da idoneidade dos concorrentes e julgamento final da melhor proposta, 

segundo os dados técnicos e financeiros oferecidos pelos candidatos. De se observar que 

a Administração não pode levar em conta vantagens ou desvantagens não previstas no 

edital, como não poderão os candidatos suprir omissões ou corrigir dados técnicos ou 

econômicos após o prazo fixado para a entrega das propostas”  

 

 O Regulamento Geral de Contabilidade Pública também tratou das modalidades de 

concorrências, subdividindo-as em públicas e administrativas – ou também chamadas de 

permanentes44.  

                                                
41 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922: “Art. 745. A concorrência pública far-se-á por meio de publicação, 
no Diário Oficial ou nos jornais oficiais dos Estados, de um edital expedido pela repartição que haja de firmar o 
contrato do fornecimento ou prestação de serviço e no qual deverão ser indicados: (...) d) os documentos 
comprobatórios de idoneidade ou de quaisquer outros requisitos que se tornem indispensáveis para poderem os 
proponentes ser admitidos à concorrência;” 
42 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922: “Art. 741. Em tôdas as concorrências públicas ou administrativas, a 
questão da idoneidade dos proponentes será examinada e julgada previamente, antes de abertas as propostas. As 
propostas, cujos autores não tiverem sido considerados idôneos, não serão abertas”.  
43 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2º edição, 
1966; p. 256.  
44 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922: “Art. 738. As concorrências serão públicas ou administrativas: § 1º 
Far-se-á concorrência pública: a) para fornecimentos, embora parcelados, custeados por créditos superiores a 
5:000$000, salva a exceção do parágrafo seguinte; b) para a execução de quaisquer obras públicas de valor superior a 
10:000$000; c) para a alienação de bens do domínio patrimonial da União, móveis ou imóveis. § 2º Terá lugar a 
concorrência administrativa, ou permanente: a) para os fornecimentos ordinários às repartições públicas, sempre que 
a administração entender ser mais conveniente êsse regime aos interêsses do serviço; b) para os casos de emergência 
em que seja dispensável a concorrência pública, mas cujo sigilo ou urgência não fiquem prejudicados com os breves 
prazos e ligeiras formalidades das concorrências administrativas; c) para a venda dos resíduos de fabricação, material 
inservível ou miudezas cuja importância não deva constituir objeto de concorrência pública; d) para os fornecimentos 
ou obras públicas aquém dos limites fixados na letra “a” do parágrafo precedente”.  
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As concorrências públicas sujeitavam-se a procedimentos mais rígidos e a maior 

publicidade do que as concorrências administrativas. Suas hipóteses de cabimento também eram 

mais delimitadas, sendo aplicáveis em casos de fornecimentos, execuções de obras e alienações 

de bens, desde que atingissem patamares mínimos de valores definidos na legislação. Já as 

concorrências administrativas sujeitavam-se a prazos mais exíguos e a uma quantidade menor de 

formalidades, sendo cabíveis para fornecimentos ordinários, execuções de obras, vendas de 

materiais de baixo valor e para casos de emergência, desde que os valores das contratações 

fossem inferiores àqueles previstos para as concorrências públicas. Além disso, nas concorrências 

administrativas, o número de pessoas que intervinham no processo era limitado45.  

Apesar de o liame que apartava as concorrências públicas das administrativas calcar-se 

basicamente no valor das contratações, as características do objeto licitado – “fornecimentos 

ordinários” e “material inservível ou miudezas”, por exemplo – também deveriam ser levadas em 

conta pela administração pública ao contratar. Themístocles Brandão Cavalcanti, ao comentar a 

legislação, afirmou o seguinte: “vê-se, por aí, que o valor da coisa, fornecimento, obra, objeto da 

concorrência é que determina a sua maior ou menor amplitude, salvo casos excepcionais em que, 

também pela natureza, exige-se uma divulgação menor dos têrmos da concorrência, que tomará a 

forma administrativa ou de simples coleta de preços”46.  

Além disso, é interessante observar que a legislação preocupou-se em estabelecer um 

meio termo entre a licitação e sua dispensa, atentando para o custo – de tempo e de recursos – e 

seu impacto nas concorrências realizadas pelo poder público. Esta peculiaridade fica evidente, 

principalmente, na alínea “b” do § 2º do art. 738 do Regulamento Geral de Contabilidade 

Pública.  

No que tange aos critérios de seleção das melhores propostas, deu-se preferência à 

concorrência de menor preço47, mas, por exceção, admitia-se a concorrência de melhor técnica48. 

                                                
45 Cf. CAVALTANTI, Themístocles Brandão, Tratado de Direito Administrativo, Livraria Editora Freita Bastos, 3º 
edição, 1955; p. 356. 
46 Idem, p. 357.  
47 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922: “Art. 743. A concorrência cabe de direito ao autor da proposta mais 
barata, por mínima que seja a diferença entre ela e qualquer outra”.  
48 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922: “Art. 755. Examinado o processo da concorrência pelo chefe da 
repartição ou por funcionário pelo mesmo designado, e se nenhuma irregularidade fôr verificada, será escolhida, 
salvo outras razões de preferência antecipadamente assinadas no edital, a proposta mais barata, que não poderá 
exceder de 10% dos preços correntes da praça, sob pena de anulação da concorrência. Poderá ser preferida mais de 
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De acordo com Hely Lopes Meirelles, este último tipo de concorrência era geralmente adotado 

para a aquisição de aparelhos de precisão, sistemas eletrônicos, equipamentos hospitalares, obras 

de arte e demais serviços altamente especializados49.  

O último dos temas ligados ao eixo “tratamento dado pela administração aos interessados 

nas contratações” é o das garantias. O Regulamento Geral de Contabilidade Pública permitia que 

a administração pública, ao elaborar o edital indicasse a importância do depósito provisório em 

dinheiro ou em títulos da dívida pública de modo a garantir a assinatura dos contratos50. Nenhum 

outro tipo de garantia era admitido pelo ordenamento jurídico então vigente nas contratações 

públicas.  

 

2.2.3. Controle 

 

 O Regulamento Geral de Contabilidade Pública, no que tange ao controle, não faz 

qualquer menção ao papel de fiscalização dos tribunais de contas. Apesar disso, penso ser 

relevante dizer algumas palavras sobre o tipo de controle desempenhado por este órgão, pois ele 

foi substancialmente modificado no curso do tempo.  

 Até a Constituição de 1967, os tribunais de contas realizavam um controle prévio das 

contratações. Assim, “os contratos, antes de produzirem efeitos, e, conseqüentemente, de gerarem 

despesas orçamentárias efetivas, deveriam se submeter a registro perante o próprio Tribunal de 

Contas. Sem a aprovação do órgão externo controlador, em regra, a contratação não poderia ser 

executada51”52. Isso implicava em uma certa partilha da função administrativa entre os gestores 

                                                
uma proposta quando a concorrência se fizer por unidade e o menor preço desta, em relação à mesma qualidade, 
diversificar em cada uma daquelas”. 
49 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2º 
edição, 1966; p. 253.  
50 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922, art. 745: “A concorrência pública far-se-á por meio de publicação, 
no Diário Oficial ou nos jornais oficiais dos Estados, de um edital expedido pela repartição que haja de firmar o 
contrato do fornecimento ou prestação de serviço e no qual deverão ser indicados: (...) e) a importância do depósito 
provisório em dinheiro ou em títulos da dívida pública, a ser feito previamente pelos concorrentes para garantia da 
assinatura dos respectivos contratos, nas adjudicações que lhes couberem, bem como a tesouraria onde deverá ser 
feita a caução”.  
51 O registro poderia ser efetuado, porém, com as ressalvas apontadas na análise do tribunal de contras, se houvesse 
deliberação específica nesse sentido do Presidente da República. Nesses casos ocorreria o chamado “registro sob 
reserva” (art. 101, § 2º da Constituição de 1934 e art. 77, § 3º da Constituição de 1946). 
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públicos e os órgãos de controle, já que a decisão da administração, para que fosse implementada, 

precisava do aval do órgão controlador53. Nota-se, portanto, que os tribunais de contas detinham 

muito poder e ocupavam uma posição central na atividade administrativa.  

No que tange ao tema das sanções, o Regulamento Geral de Contabilidade Pública se 

limitou a prever a declaração de inidoneidade de pessoas, firmas ou empresas na hipótese de 

irregularidades que denunciem dolo ou má-fé por parte dos proponentes ou contratantes a serem 

apuradas e comprovadas por meio de processo administrativo54.  

Verifica-se que as sanções administrativas alcançavam entes privados, mas não poderiam 

recair sobre agentes públicos.  

 

2.3. Conclusões parciais 

 

 A observação da forma pelo qual os eixos “grau de abrangência do dever de licitar”, 

“tratamento dado pela administração aos interessados nas contratações” e “controle” foram 

abordados pela legislação da época revela, a meu ver, traços importantes do modelo legal 

imaginado pelo legislador. Volto a afirmar que não interessa ao presente trabalho a análise 

pormenorizada dos dispositivos dos diplomas normativos a que fiz referência. A ideia, em linhas 

gerais, é pinçar, de cada um deles, temas específicos que sejam capazes de revelar a essência das 

políticas de contratações públicas neles consubstanciadas. A seguir, elencarei algumas 

conclusões.  

 Um primeiro aspecto que merece destaque é o fato de se ter deixado ampla margem de 

discricionariedade à administração pública – federal, no caso – para, em se tratando de 

                                                
52 Este excerto foi extraído de um artigo de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, intitulado “Controle das 
Contratações Públicas pelos Tribunais de Contas”, in Revista de Direito Administrativo, no prelo.  
53 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari e ARRUDA CÂMARA, Jacintho, “Controle das Contratações Públicas pelos 
Tribunais de Contas”, in Revista de Direito Administrativo, no prelo.  
54 Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922, art. 741: “(...) § 2º Sempre que os chefes das repartições públicas 
apurarem, em processos administrativos, irregularidades que denunciem dolo ou má-fé por parte dos proponentes ou 
dos contratantes de fornecimentos e serviços públicos, deverão levar o fato ao conhecimento do ministro a que 
estiverem subordinados, o qual, verificados os fatos expostos no processo, declarará por despacho inidônea a pessoa, 
firma ou emprêsa de que se tratar, dando disso conhecimento aos demais Ministérios e mandando que tal despacho 
seja publicado. De tais despachos terão registro especial tôdas as repartições públicas que dos mesmos tiverem 
conhecimento, devendo êsse registro ser consultado sempre que se tenha de julgar a idoneidade dos concorrentes”.  
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concorrências, tomar decisões nos casos concretos de modo a ajustar as licitações às necessidades 

das contratações públicas55.  

 Esta percepção decorre do fato de a disciplina das concorrências ser sucinta, evitando-se 

minudenciar trâmites processuais, conceituar ou explicar os sentidos das palavras e de expressões 

de sentido vago ou abstrato, ficando a cargo do administrador público e de outros agentes – como 

os tribunais, por exemplo – a tarefa de completar seu conteúdo. Ou seja, evitou-se regular à fundo 

as concorrências através de normas gerais, restando à administração pública a tarefa de, nos 

editais das concorrências, disciplinar no detalhe as exigências dos procedimentos licitatórios.  

 Evidencia-se, portanto, uma interessante decisão tomada pelo legislador: fazer dos editais 

das concorrências o grande instrumento de regulação das licitações públicas. Como se verá 

adiante, este cenário será profundamente modificado com o passar do tempo.  

 O segundo aspecto que penso ser relevante se refere ao fato de se ter evitado, a priori,  

restringir o acesso de proponentes ao mercado público, haja vista as poucas exigências, no 

Decreto, para que os candidatos fossem habilitados. Assim, abriu-se espaço para que a 

administração, por meio dos editais, restringisse ou ampliasse o acesso de proponentes às 

contratações públicas.  

 Destaco, ainda, o baixo nível de preocupação do Decreto com o adimplemento das 

obrigações assumidas pelos contratados e com o controle dos contratos públicos, visto que não se 

exigia dos proponentes, de antemão, a demonstração de aptidão técnica ou econômica e que, em 

caso de inadimplemento contratual, apenas eram previstas sanções administrativas (declaração de 

inidoneidade). 

 

 

 

 

 
                                                
55 Themístocles Brandão Cavalcanti, em seu Tratado de Direito Administrativo (Livraria Editora Freita Bastos, 3º 
edição, 1955; p. 352), corrobora com esta observação dizendo o seguinte: “O regime de concorrência não exclui, 
porém, o exercício de um certo poder da administração na escolha, no critério de cotejo das diversas ofertas, 
respeitados os princípios legais”. 
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Capítulo II – A Segunda Fase das Licitações Públicas no Brasil: Unificação Nacional 

 

1. Introdução 

  

 A segunda fase das licitações públicas inicia-se em 1967, com a aprovação do Decreto-

Lei nº 200 e finda em 1986, com a edição do Decreto-Lei nº 2.300. Trata-se, portanto, de um 

período com duração de cerca de 19 anos, nos quais prevaleceu uma política de contratações 

públicas substancialmente distinta daquela existente até então.  

 A primeira fase das licitações públicas foi pioneira na tentativa de efetivamente organizar 

o tema, tanto que a doutrina jurídica, tal como ressaltado anteriormente, toma-a como o marco 

inicial da regulação das contratações públicas no Brasil. Procurou-se, naquele momento, instituir 

um conjunto de regras que fossem capazes de dar um norte procedimental às contratações 

realizadas pelo Estado, reduzindo minimamente a esfera de liberdade da administração pública 

federal e, principalmente, das administrações públicas locais – estaduais e municipais. Além 

disso, não havia muita clareza relativamente às categorias e classificações legais.  

 A questão fundamental que se poderia levantar neste momento é a seguinte: qual foi a 

grande modificação no modelo de regulação jurídica das licitações públicas, acarretando, 

consequentemente, na inauguração de um novo momento das contratações públicas no Brasil? 

Qual teria sido a mudança decisiva no rumo da política de licitações? Dito de outro modo, qual 

teria sido a grande virada?  

 A meu ver, o ponto central que faz com que o período de vigência do Decreto-Lei nº 

200/67 possa ser autonomamente analisado no percurso histórico das reformas jurídicas em 

matéria de licitações públicas refere-se à intenção do legislador de unificar, em escala nacional, 

os procedimentos de compras governamentais. Pela primeira vez, o governo central – comandado 

pelos militares desde 1964 – impôs às unidades federativas menores um conteúdo mínimo a ser 

obrigatoriamente observado por todo o Estado brasileiro. Teve início, então, a tendência à 

uniformização da disciplina jurídica das contratações públicas, uma trilha seguida e alargada 

pelas reformas jurídicas posteriores. 
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2. O Decreto-Lei nº 200/67 

 

2.1. Considerações iniciais 

 

 O Decreto-Lei nº 200 foi editado durante o governo militar, em 25 de fevereiro de 1967, 

dispôs sobre a organização da administração pública federal e estabeleceu diretrizes para a 

reforma administrativa do Estado. Trata-se, portanto, de um diploma normativo de cunho mais 

amplo que continha em seu bojo normas voltadas à disciplina das contratações públicas.  

 Tal como noticia Natasha Salinas em artigo fundamental para uma adequada compreensão 

do sentido do Decreto-Lei nº 200/67, sua edição foi fruto de um ambiente reformista que ganhou 

força em meados da década de 1950, voltado, principalmente, para a desburocratização do Estado 

brasileiro. Em 1956, Juscelino Kubitschek criou, por exemplo, a Comissão de Simplificação 

Burocrática – Cosb – e a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos – Cepa –, responsáveis 

pela idealização de “mudanças efetivas nos processos administrativos, e não apenas nas estruturas 

organizacionais da Administração Pública” 56.   

Já em 1963, no governo do Presidente João Goulart, uma importante comissão, liderada 

por Amaral Peixoto, foi responsável pela proposta de mecanismos de planejamento 

administrativo em todos os setores do Executivo e também pela construção de um completo 

diagnóstico da administração pública brasileira – que muito influenciou na elaboração do próprio 

Decreto-Lei nº 20057. No entanto, a despeito das tentativas de mudanças, a reforma administrativa 

somente pôde ser implementada sob a batuta do regime militar, à força.  

É importante notar que a Constituição Federal de 1967 autorizava o Presidente da 

República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, a expedir decretos com força 

de lei em matéria de segurança nacional e de finanças públicas, os quais, se não aprovados pelo 

Congresso Nacional no prazo de sessenta dias, passavam a integrar definitivamente o 

                                                
56 SALINAS, Natasha S. C. Salinas, “Reforma administrativa de 1967: a reconciliação do legal com o real”, in 
MOTA, Carlos Guilherme e SALINAS, Natasha S. C. (coordenadores). Os juristas na formação do Estado-Nação 
brasileiro, São Paulo, Saraiva, 2010; p. 456.  
57 Idem, p. 456. 
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ordenamento jurídico58. Vale ressaltar que o Congresso não tinha autonomia para emendar 

dispositivos de decretos-lei59.  

Apesar de se tratar de um governo forte e autoritário, “a reforma não foi (...) introduzida 

sem dificuldades. Foi preciso aguardar dois anos e a elaboração de cinco anteprojetos de lei para 

que a conciliação de interesses fosse concluída. Conciliação esta, aliás, que ocorreu apenas nas 

instâncias executivas do governo, já que a reforma administrativa não foi votada pelo Congresso 

Nacional”60. É curioso observar, tal como aponta Roberto Campos – ministro do planejamento do 

governo do Presidente Castelo Branco –, que a decisão de não submeter a aprovação da reforma 

administrativa à deliberação foi motivada pela intenção de “conter as pressões setoriais de 

interesses corporativistas, que ameaçariam a coerência do projeto”61.  

A reforma administrativa de 1967, como se vê, foi capitaneada pela própria administração 

pública, a qual, valendo-se dos métodos e mecanismos de que dispunha, tentou, a todo custo, 

manter seu projeto coeso e afastado das disputas de interesses e por espaços de poder.  

A Comissão Especial de Estudos de Reforma Administrativa – Comestra –, criada em 

1964 pelo Presidente Castelo Branco e integrada por uma série de membros62 – dos quais apenas 

quatro eram juristas63 – foi a grande responsável por viabilizar profundas transformações na 

                                                
58 “Constituição Federal de 1967. Art. 58 - O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público 
relevante, e desde que não resulte aumento de despesa, poderá expedir decretos com força de lei sobre as seguintes 
matérias: I - segurança nacional; II - finanças públicas. Parágrafo único - Publicado, o texto, que terá vigência 
imediata, o Congresso Nacional o aprovará ou rejeitará, dentro de sessenta dias, não podendo emendá-lo; se, nesse 
prazo, não houver deliberação o texto será tido como aprovado”. 
59 O fato de este diploma normativo ter sido editados há bastante tempo dificulta encontrar o material necessário à 
pesquisa. Em consulta por e-mail ao Planalto fui informado, no dia 6 de dezembro de 2010, por Marcos Roberto 
Paim, que não há exposição de motivos do Decreto-Lei nº 200/67 e que o diploma normativo não foi votado pelo 
Congresso Nacional.  
60 Idem, pp. 456-457. 
61 CAMPOS, Roberto, A lanterna na popa: memórias, apud SALINAS, Natasha S. C. Salinas, “Reforma 
administrativa de 1967: a reconciliação do legal com o real”, in MOTA, Carlos Guilherme e SALINAS, Natasha S. 
C. (coordenadores). Os juristas na formação do Estado-Nação brasileiro, São Paulo, Saraiva, 2010; p. 457.  
62 Conforme aponta Natasha Salinas em seu artigo, eram membros da Comestra Roberto Campos, José de Nazaré 
Teixeira Dias, Hélio Marcos Pena Beltrão, Carlos Medeiros Silva, Luís Simões Lopes, Wagner Estelita Campos, 
Jorge Oscar de Mello Flores, José Maria de Albuquerque Arantes, Vitor Amaral Freire, Antônio Augusto Joaquim 
Moreira, Reynaldo Giannini Coelhe de Souza, Moacyr Teixeira Coimbra e Nilton Thomé de Souza.   
63 Os únicos juristas da Comestra eram Carlos Medeiros Silva, Vitor Amaral Freire, Wagner Estelita e Hélio Beltrão.  
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organização administrativa e por deitar as bases do Estado brasileiro contemporâneo. Transcrevo 

um interessante excerto do artigo de Natasha Salinas64: 

 

“Se a Administração Pública brasileira hoje se vale de uma série de instrumentos 

considerados indispensáveis para que possa funcionar em termos minimamente 

racionais, com um vasto e coordenado sistema de planejamento, mecanismos de 

descentralização administrativa, instâncias diversas de controle da atuação 

administrativa, órgãos administrativos com funções delimitadas, isso se deve, em grande 

medida, à reforma administrativa empreendida em 1967”.  

 

Para a adequada compreensão do seu conteúdo e de suas normas, penso ser 

imprescindível chamar a atenção para uma peculiaridade importante deste diploma normativo65:  

 

“O Decreto-Lei nº 200/67 acabou não disciplinando as estruturas e as regras de 

funcionamento dos órgãos da Administração Federal, exceto nos postos de alto escalão 

do governo. Adotando as recomendações de Beltrão [Hélio Marcos Pena Beltrão, um 

importante homem público deste período e um dos principais autores do Decreto-Lei nº 

200/67], o legislador conferiu ao poder executivo, no titulo I do referido diploma 

normativo, a competência para regular a estruturação e o funcionamento da 

Administração por meio de regulamentos. Adotou-se, assim, a tese de que questões 

estritamente organizacionais devem, sempre que possível, estar fora do escopo da lei.” 

 

Percebe-se, portanto, que o Decreto-Lei nº 200/67 foi pensado para servir como uma 

espécie de norma-quadro, traçando balizas e limites sem, contudo, interferir diretamente em 

questões organizacionais da administração pública. Esta marca do Decreto-Lei nº 200/67 também 

está presente, como não poderia deixar de ser, nas suas normas sobre licitações66.  

Como ficará nítido no tópico seguinte, o Decreto-Lei tem como traço característico a 

simplicidade normativa – tornando mais claras e organizadas as categorias e classificações 

                                                
64 SALINAS, Natasha S. C. Salinas, “Reforma administrativa de 1967: a reconciliação do legal com o real”, in 
MOTA, Carlos Guilherme e SALINAS, Natasha S. C. (coordenadores). Os juristas na formação do Estado-Nação 
brasileiro, São Paulo, Saraiva, 2010; p. 453.  
65 Idem, p. 464.  
66 Apenas observo que o Decreto-Lei nº 200/67 continua vigente, apesar de suas normas sobre licitações públicas 
terem sido revogadas pelo Decreto-Lei nº 2.300/86.  
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jurídicas, em comparação ao Regulamento Geral de Contabilidade Pública – e o baixo grau de 

interferência na disciplina prévia das contratações públicas. Tal como as normas de licitação de 

1922, o Decreto-Lei deu à administração uma boa margem de discricionariedade para decidir a 

melhor maneira de se efetuar as compras governamentais nos casos concretos.  

Antes de seguir para a análise do seu conteúdo é preciso fazer uma última observação: o 

Decreto-Lei nº 200/67 não se aplicava, inicialmente, a Estados e Municípios. Foi apenas com a 

edição da Lei nº 5.456/68 que suas normas sobre contratações públicas também passaram a ser 

expressamente aplicáveis a Estados e Municípios. 

 

2.2. Conteúdo relevante do diploma normativo 

 

2.2.1. Grau de abrangência do dever de licitar 

 

 O Decreto-Lei nº 200/67, assim como o Regulamento Geral de Contabilidade Pública da 

União, estabeleceu o dever geral de licitar para, então, excepcionar sua incidência em casos 

particulares.  

 Neste sentido, determinou-se que a administração direta e as autarquias – da União, 

Estados e Municípios – teriam que licitar previamente à contratação de compras, obras, e 

serviços, obedecendo, para tanto, as normas consubstanciadas no Decreto-Lei nº 200/6767. É 

curioso notar que não se impôs à administração indireta e às alienações realizadas pelo poder 

público a obrigação de licitar.  

Assim como o Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União, o Decreto-Lei nº 

200/67 dispôs sobre dois temas que revelam, em alguma medida, o grau de abrangência do dever 

de licitar determinado pelo diploma normativo. São eles: dispensa e inexigibilidade de licitação e 

serviços técnicos profissionais especializados. Transcrevo abaixo o art. 126 do Decreto-Lei nº 

200/67:  

 

                                                
67 Decreto-Lei nº 200/67, art. 125.  
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Decreto-Lei nº 200/67 

“Art. 126. As compras, obras e serviços efetuar-se-ão com estrita observância do 

princípio da licitação. 

§ 1º A licitação só será dispensada nos casos previstos nesta lei.  

§ 2º É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública; 

b) quando sua realização comprometer a segurança nacional, a juízo do Presidente da 

República; 

c) quando não acudirem interessados à licitação anterior, mantidas, neste caso, as 

condições preestabelecidas; 

d) na aquisição de materiais, equipamentos ou Gêneros que só podem ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, bem como na contratação de 

serviços com profissionais ou firmas de notória especialização; 

e) na aquisição de obras de arte e objetos históricos; 

f) quando a operação envolver concessionário de serviço público ou, exclusivamente, 

pessoas de direito público interno ou entidades sujeitas ao seu controle majoritário; 

g) na aquisição ou arrendamento de imóveis destinados ao Serviço Público; 

h) nos casos de emergência, caracterizada a urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bens ou 

equipamentos; 

i) nas compras ou execução de obras e serviços de pequeno vulto, entendidos como tal 

os que envolverem importância inferior a cinco vezes, no caso de compras, e serviços, e 

a cinqüenta vezes, no caso de obras, o valor do maior salário mínimo mensal. 

§ 3º A utilização da faculdade contida na alínea “h” do parágrafo anterior deverá ser 

imediatamente objeto de justificação perante a autoridade superior, que julgará do acerto 

da medida e, se for o caso, promoverá a responsabilidade do funcionário” 

 

Como se pode observar, o Decreto-Lei continha nove hipóteses de dispensa de licitação, 

não fazendo qualquer distinção entre dispensa e inexigibilidade, as quais muito se assemelhavam 

ao que previa o Regulamento Geral de Contabilidade Pública. Dos dispositivos acima transcritos, 

creio que a alínea “h” e o § 3º do art. 126 mereçam destaque.  

Trata-se da hipótese de dispensa por emergência. A leitura destas normas revela uma clara 

tentativa de restringir o uso desta exceção ao dever de licitar68. Muito provavelmente em função 

de abusos que porventura tenham ocorrido, procurou-se detalhar o que caracterizaria uma 

                                                
68 Decreto-Lei nº 200/67, art. 126, § 1º.  
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situação emergencial para os efeitos do diploma normativo e, além disso, responsabilizar o 

funcionário público que erroneamente dispensasse a licitação.  

Não há novidades no que tange aos serviços técnicos profissionais especializados, os 

quais, tal como no Regulamento Geral de Contabilidade Pública, poderiam ser contratados com 

dispensa de licitação69.  

 

2.2.2. Tratamento dado pela administração aos interessados nas contratações 

 

 Pela primeira vez, foram estabelecidos critérios de habilitação semelhantes àqueles 

previstos na legislação atualmente em vigor70. O Decreto-Lei determinava que os interessados 

nas licitações, para a fase de habilitação, deveriam apresentar documentos que comprovassem sua 

personalidade jurídica, capacidade técnica e idoneidade financeira71.  

 É interessante perceber que apesar de terem sido elencadas balizas para a verificação da 

habilitação dos interessados em contratar com o poder público, o diploma normativo evitou 

detalhá-las ou definir, de antemão, os critérios a serem utilizados pela administração pública para 

habilitar ou inabilitar os candidatos. A pormenorização das exigências, por determinação 

expressa do diploma normativo, deveria ser feita nos editais das licitações72.  

 O Decreto-Lei nº 200/67 deu especial atenção às modalidades de licitação73, 

subdividindo-as em concorrência, tomada de preços e convite74. Apesar de os nomes das 

                                                
69 Decreto-Lei nº 200/67, art. 126, “d”.  
70 Lei nº 8.666/93: “Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: I - habilitação jurídica; II - qualificação técnica; III - qualificação econômico-financeira; IV 
- regularidade fiscal; V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal”.  
71 Decreto-Lei nº 200/67: “Art. 131. Na habilitação às licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: I – À personalidade jurídica. II – À capacidade técnica. III – À idoneidade financeira”.  
72 Decreto-Lei nº 200/67: “Art. 130. No edital indicar-se-á com antecedência prevista, pelo menos: (…) III – 
condições de apresentação de propostas e da participação na licitação”. 
73 Lei nº 8.666/93: “Art. 22.  São modalidades de licitação: I – concorrência; II - tomada de preços; III – convite; IV -
 concurso; V – leilão”.  
74 Decreto-Lei nº 200/67 : “Art. 127. São modalidades de licitação: I – a concorrência; II – a tomada de preços; III – 
o convite. § 1º Concorrência é a modalidade de licitação que deve recorrer a Administração nos casos de compras, 
obras ou serviços de vulto, em que se admite a participação de qualquer licitante através de convocação da maior 
amplitude. § 2º Nas concorrências, haverá, obrigatoriamente uma fase inicial de habilitação preliminar destinada a 
comprovar a plena qualificação dos interessados para realização do fornecimento ou execução da obra ou serviço 
programados. § 3º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados previamente registrados 
[destaque do autor], observada a necessária habilitação. § 4º Convite é a modalidade de licitação entre interessados 



 

 

43 

modalidades coincidirem com aqueles empregados pela legislação atual, algumas delas possuíam 

contornos muitos distintos. É o caso da tomada de preços, da qual somente poderiam participar os 

interessados previamente registrados.  

 Neste diploma normativo, houve uma efetiva preocupação em circunscrever as 

características das modalidades de licitação e em definir com precisão o âmbito de incidência de 

cada uma delas. A decisão legislativa de apartar uma modalidade da outra com base nos valores 

das contratações foi radicalizada, deixando de ter qualquer tipo de relevância as características do 

objeto que tivesse ensejado a contratação.  

No que tange aos critérios de julgamento, o Decreto-Lei nº 200/67 demonstrou ser 

extremamente flexível. Esta conclusão está calcada no fato de ele ter se eximido de eleger 

critérios preferenciais para o julgamento das licitações75. Dessa forma, “no interesse do serviço 

público”, poderia ser declarada vitoriosa tanto a proposta de menor preço, como a de melhor 

técnica, tudo a depender dos critérios estabelecidos no edital de licitação e do tipo do objeto a ser 

contratado. Nota-se, uma vez mais, que o edital é que deveria eleger, nos casos concretos, a 

forma mais adequada de escolher as melhores propostas76.  

O último dos temas ligados ao tratamento dado pela administração aos interessados nas 

contratações diz respeito às garantias. Neste ponto em específico, o Decreto-Lei nº 200/67 

apresentou mudanças significativas, prevendo que a administração pública poderia, se quisesse, 

exigir a apresentação de garantias pelos licitantes, aos quais seria facultado escolher por uma das 

                                                
previamente registrados no ramo pertinente ao objeto da licitação, em número mínimo de três, escolhidos pela 
unidade administrativa, registrados ou não, e convocados por escrito com antecedência mínima de 3 dias úteis. § 5º 
Quando se tratar de compras ou serviços, cabe realizar concorrência se o seu vulto for igual ou superior a dez mil 
vezes o valor do maior salário mínimo mensal; tomada de preços, se inferior àquele valor e igual ou superior a cem 
vezes o valor do maior salário mínimo mensal; e convite se inferior a cem vezes o valor do maior salário mínimo, 
observado o disposto na alínea “i” do § 2º do art. 126. § 6º Quando se tratar de obras, caberá realizar concorrências 
se o seu vulto for igual ou superior a quinze mil vezes o valor do maior salário mínimo mensal; tomada de preços se 
inferior àquele valor e igual ou superior a quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo mensal; convite, se 
inferior a quinhentas vezes o valor do salário mínimo mensal, observado o disposto na alínea “i” do § 2º do art. 126”.  
75 Decreto-Lei nº 200/67: “Art. 133. Na fixação de critérios para julgamento das licitações levar-se-ão em conta, no 
interesse do serviço público, as condições de qualidade, rendimento, preços, condições de pagamento, prazos e 
outras pertinentes, estabelecidas no edital. Parágrafo único. Será obrigatória a justificação escrita da autoridade 
competente, sempre que não for escolhida a proposta de menor preço”.  
76 Desde que a autoridade justificasse o porquê de não ter adotado o critério do menor preço (art. 133, par. único).  
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modalidades (caução em dinheiro, em títulos da dívida pública ou fidejussória, fiança bancária e 

seguro-garantia) 77.  

Novamente, apesar de elencá-las, o diploma normativo evitou apontar para características 

ou limites aplicáveis a cada uma das garantias passíveis de serem admitidas em procedimentos 

licitatórios.  

  

2.2.3. Controle 

 

 O Decreto-Lei nº 200/67 também foi silente quanto ao papel dos tribunais de contas no 

controle das licitações. Entretanto, fora deste diploma normativo, ocorreram transformações 

importantes na função de controle exercida pelos tribunais de contas.  

 A Constituição de 1967, provavelmente em razão do crescimento do Estado, de suas 

funções e do volume de contratos por ele celebrados, fez com que o controle externo exercido 

pelos tribunais de contas passasse a ser feito apenas a posteriori – e não a priori como 

anteriormente. “A função de controle, portanto, centrou-se na repressão ao gasto ineficiente, 

ilegítimo ou ilegal de recursos públicos”78, permitindo que a administração firmasse e executasse 

contratos com autonomia. Verifica-se, assim, uma diminuição substancial nas competências 

atribuídas aos tribunais de contas, que viram seu poder para interferir na atividade administrativa 

reduzido.  

No que tange às sanções, o diploma normativo apresentou significativas inovações, 

expandindo o rol de penalidades administrativas. Determinou-se que os fornecedores ou 

executantes das obras se sujeitariam às penalidades de multa, suspensão do direito de licitar e 

declaração de inidoneidade79.  

                                                
77 Decreto-Lei nº 200/67: “Art. 135. Será facultativa, a critério da autoridade competente, a exigência de prestação de 
garantia por parte dos licitantes, segundo as seguintes modalidades: I – caução em dinheiro, em títulos da dívida 
pública ou fidejussória; II – fiança bancária; III – seguro-garantia”.  
78 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari e ARRUDA CÂMARA, Jacintho, “Controle das Contratações Públicas pelos 
Tribunais de Contas”, in Revista de Direito Administrativo, no prelo.  
79 Decreto-Lei nº 200/67: “Art. 136. Os fornecedores ou executantes de obras ou serviços estarão sujeitos às 
seguintes penalidades: I – Multa, prevista nas condições de licitação; II – suspensão do direito de licitar, pelo prazo 
que a autoridade competente fixar, segundo a gradação que for estipulada em função da natureza da falta; III – 
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 É importante observar que se firmou, pela primeira vez, uma gradação das sanções 

administrativas com base na gravidade do ilícito cometido pelos contratados pela administração 

pública. Anteriormente, no Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União, havia apenas 

a previsão de declaração de inidoneidade dos proponentes. Deve-se atentar também para o fato de 

só haver penalidades para os licitantes. Os agentes do poder público poderiam, no máximo, ser 

responsabilizados administrativamente por condutas equivocadas – é o caso da responsabilização 

do funcionário que dispensasse indevidamente a licitação por emergência80.  

 

2.2.4. Alteração contratual 

 

 O Decreto-Lei nº 200/67, comparativamente ao Regulamento Geral de Contabilidade 

Pública da União, demonstrou maior preocupação com alteração dos contratos em execução e 

com o planejamento prévio à realização de obras.  

Em razão disso, passou a exigir, da administração pública, a preparação de anteprojetos e 

especificações prévias às licitações de obras, visando, sobretudo, evitar aditamentos contratuais81.  

 

2.3. Conclusões parciais  

 

 A reforma que deu origem à segunda fase das licitações públicas teve, como pôde ser 

visto, um viés explicitamente racionalizador, pautada pela lógica do planejamento sob a ótica da 

gestão administrativa. Tratou-se de um movimento impositivo, de cima para baixo, que procurou 

alinhar geometricamente a organização e o modo de agir da administração pública brasileira.  

 A Comestra, responsável por pensar as diretrizes da reforma, estava preocupada, ao 

elaborar o Decreto-Lei nº 200/67, em como arranjar as regras jurídicas de modo que elas 

permitissem – ou não obstaculizassem – a otimização da atividade administrativa.  A reforma 

                                                
declaração de inidoneidade para licitar na Administração Federal. Parágrafo único. A declaração de inidoneidade 
será publicada no órgão oficial”.  
80 Decreto-Lei nº 200/67, art. 126, § 3º. 
81 Decreto-Lei nº 200/67: “Art. 139. A licitação só será iniciada após definição suficiente do seu objeto e, se referente 
a obras, quando houver anteprojeto e especificações bastantes para perfeito entendimento da obra a realizar”.  



 

 

46 

jurídica foi vista apenas como um passo necessário para se atingir algo maior e mais amplo: a 

reforma da gestão pública. O direito, portanto, foi apenas um dos instrumentos adequados – ou 

relevantes – para se atingir determinado fim.  

 O tom da reforma, como aponta Natasha Salinas e como sugere a terceira fase das 

licitações públicas, pode ter sido este, pois ela foi pensada por pessoas que, em sua ampla 

maioria, tinham conexões estreitas com a administração pública e não tinham formação jurídica. 

Os homens do direito foram minoria neste processo82.  

 Este ambiente de reforma determinou significativamente o conteúdo e as características 

do Decreto-Lei nº 200/67. Isso fica evidente, por exemplo, na nítida tentativa de simplificar e 

sistematizar as categorias e institutos jurídicos relacionados às contratações públicas. 

 Também foi possível notar que se manteve uma ampla margem de liberdade para que a 

administração pública pudesse, por meio dos editais de licitação, regular as contratações públicas 

– apensar da tentativa, ainda que muito sutil, de restringir a discricionariedade do administrador 

público em casos específicos, tais como o da dispensa de licitação por emergência. Em outras 

palavras, limitou-se a prever categorias e diretrizes para a aplicação minimamente organizada e 

uniforme dos procedimentos licitatórios, em escala nacional.  

 A reforma viabilizada por este diploma normativo também mirou, a meu ver, ampliar a 

proteção dos interesses da própria administração pública ao firmar contratos administrativos. Isto 

fica palpável, por exemplo, quando se tem em mente o significativo aumento da quantidade de 

garantias passíveis de serem ofertadas à administração pelos licitantes e a imposição, ainda que 

tímida, do dever de as contratações de obras serem precedidas de algum tipo de planejamento, 

por parte do próprio poder público.  

 

 

 

                                                
82 Isso não quer dizer, no entanto, que eles tenham tido o papel de coadjuvantes no processo de reforma. Hélio 
Beltrão, como apontado no início deste capítulo, era jurista e foi um dos principais atores da reforma de 1967. É bem 
verdade que Hélio Beltrão, apesar de ter se formado em direito pela Universidade do Rio de Janeiro em 1937, se 
destacou como administrador, tendo sido, por exemplo, Secretário do Interior e do Planejamento do então Estado da 
Guanabara (1960-1965) e ministro do Planejamento e da Coordenação econômica (1967-1969).    
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PARTE II – A CONSTRUÇÃO DO MODELO LEGAL MAXIMALISTA DE LICITAÇÕES  
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Capítulo III – A Terceira Fase das Licitações Públicas no Brasil: o Fetichismo Legal 

 

1. Introdução  

 

 O ano de 1986, com a edição do Decreto-Lei nº 2.300, marca o início da terceira fase das 

licitações públicas no Brasil, que também abarca a Constituição Federal de 198883 e a Lei nº 

8.666 de 1993, a atual Lei de Licitações e Contratos. Apesar de ser possível apontar um marco 

inicial preciso para o seu início, o mesmo não pode ser feito para o seu término – ao menos sem 

incorrer em potenciais imprecisões. É que as reformas jurídicas posteriores à aprovação da Lei nº 

8.666/93 podem ou não ter dado novo rumo à política de contratações públicas brasileira. Este 

será o tema do capítulo subsequente.  

 A terceira fase das licitações, no plano político, foi permeada por um evento de notável 

importância: o reestabelecimento – ou estabelecimento – da democracia. Como é sabido, o Brasil, 

de 1964 a 1985, foi governado por militares através de um regime ditatorial, interrompendo o 

percurso democrático que havia se estabelecido desde 1946. O advento da democracia, para além 

de ter sido um fator histórico, político e social de destaque, também o foi no campo do direito, 

trazendo consequências determinantes para o processo legislativo como um todo.  

 No plano jurídico, este momento das licitações públicas esteve impregnado pela crença no 

papel transformador do direito; na sua capacidade de conformar e de modificar a realidade que o 

cerca, caracterizando o que convencionei chamar de fetichismo legal. O direito, portanto, de 

coadjuvante passou a protagonista, tendo ocupado um lugar de destaque quase absoluto nas 

reformas deste período.  

 Este “sentimento” de que o direito tudo pode impactou profundamente no modelo jurídico 

de regulação das licitações públicas, levando ao surgimento de uma nova era das contratações 

estatais.  As regras jurídicas, que antes se limitavam a traçar procedimentos e requisitos 

essenciais das licitações, agora, tornaram-se casuísticas, retirando da administração pública boa 

parte da margem de discricionariedade que tinha para decidir, caso a caso, a melhor forma de 

                                                
83 Ficará claro, mais adiante, o porquê de a Constituição Federal de 1988 integrar a terceira fase das licitações 
públicas no Brasil.  



 

 

49 

contratar84. Prevaleceu, assim, um modelo legal que denominei de maximalista – em oposição ao 

minimalista, verificado no Decreto-Lei nº 200/67 –, marcado por uma regulação abrangente e 

minuciosa85.  

O destaque ocupado pelo direito incentivou a valorização dos princípios jurídicos – a 

legalidade, a igualdade, a moralidade, etc. –, que passaram a monopolizar o debate sobre 

contratações públicas, ofuscando a preocupação com a qualidade e eficiência da gestão pública86. 

 Outra relevante consequência desta transformação – conectada à anteriormente 

mencionada – foi a redefinição do eixo da disciplina jurídica das licitações, que passou a se 

centrar no combate à corrupção87. Dessa forma, ganhou força a ideia de que seria possível, 

através de regras jurídicas precisas e bem dirigidas, conformar a ação dos agentes públicos e 

privados, evitando-se com isso práticas ilícitas e imorais nas contratações estatais. Tem início a 

cultura administrativa dos procedimentos em oposição à de resultados.  

  

2. O Decreto-Lei nº 2.300/86 

 

2.1. Considerações iniciais  

 

 O Decreto-Lei nº 2.300 foi editado em 21 de novembro de 1986 com o fim de revogar os 

dispositivos sobre licitações e contratos do Decreto-Lei nº 200/67 e de estabelecer as diretrizes 

gerais que deveriam reger a atividade do poder público no plano da administração financeira e da 

gestão patrimonial.  

                                                
84 Carlos Ari Sundfeld, em artigo intitulado “Como reformar licitações?” (in Interesse Público – Revista Bimestral de 
Direito Público, nº 54. Belo Horizonte, Fórum, março/abril 2009; p. 20) afirma que o objetivo central da Lei nº 
8.666/93, por exemplo, foi o de “neutralizar o administrador público, declarar sua morte”. 
85 Detalharei, mais adiante, o que compreendo pelos modelos legais maximalista e minimalista.  
86 Os conflitos entre os princípios jurídicos e a ideia de boa administração é explorada com rigor por Alexandre 
Ribeiro Motta em sua dissertação de mestrado intitulada O combate ao desperdício no gasto público: uma reflexão 
baseada na comparação entre os sistemas de compra privado, público federal norte-americano e brasileiro.  
87 Alexandre Ribeiro Motta define o sistema brasileiro de licitações – da Lei nº 8.666/93, no caso – como sendo 
“corruptocêntrico”. Conferir sua dissertação de mestrado intitulada O combate ao desperdício no gasto público: uma 
reflexão baseada na comparação entre os sistemas de compra privado, público federal norte-americano e brasileiro, 
p. 94. 
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 Apesar de ter sido elaborado em um ambiente democrático, ainda há em sua gênese 

resquícios do período autoritário – haja vista o fato de a Constituição de 1967 ainda estar em 

vigência. Isto fica nítido quando se observa que o governo optou por utilizar um decreto-lei – e 

não uma lei ordinária, por exemplo – para baixar as novas regras sobre licitações. Como 

ressaltado anteriormente, o Presidente da República – à época José Sarney – poderia dispor de 

decretos-lei para, em casos de urgência ou de interesse público relevante, expedir decretos com 

força de lei em matéria de segurança nacional e de finanças públicas, que se não fossem 

aprovados pelo Congresso em sessenta dias, passavam a integrar definitivamente o ordenamento 

jurídico. No caso do Decreto-Lei nº 2.300/86, enviou-se o diploma normativo ao Congresso 

Nacional, que optou por não votá-lo e deixar a passagem do tempo fazer seu trabalho88.  

 É interessante observar que a proposta de elaboração do referido diploma normativo, 

assim como a que resultou na aprovação do Decreto-Lei nº 200/67, partiu de uma iniciativa da 

própria administração pública. Desta vez, não por um grupo de economistas, administradores e 

juristas – como no caso do Decreto-Lei nº 200/67 –, mas pela Consultoria-Geral da República – 

embrião da atual Advocacia-Geral da União, auxiliada e orientada por Hely Lopes Meirelles. É o 

que revela a exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86, assinada pelo então Consultor-

Geral da República Saulo Ramos. Ao elaborá-lo, o poder público tinha em mente objetivos muito 

claros, pensados a partir da experiência jurídica proporcionada pela aplicação das normas do 

Decreto-Lei nº 200/67, enriquecida pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 

Federal de Recursos e do Tribunal de Contas da União e, também, inspirados no ordenamento 

jurídico do Estado de São Paulo89.  

 De um modo geral, procurou-se espraiar por todo o texto do Decreto-Lei a observância de 

basicamente três grandes postulados: a igualdade, a probidade e a publicidade90.  

 Pretendeu-se impedir, a todo custo, que fossem formuladas cláusulas que, pelo caráter 

seletivo e discriminatório, pudessem comprometer, restringir ou frustrar a competitividade ínsita 

                                                
88 Obtive, através de uma consulta por e-mail à Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, no dia 
08 de novembro de 2010, via Humberto Caetano de Souza, a Mensagem nº 139 de 1986 e a Exposição de Motivos 
do Decreto-Lei nº 2.300/86, enviada pelo então Presidente da República José Sarney ao Congresso Nacional. No 
mesmo e-mail, fui informado que o Decreto-Lei nº 2.300/86 não chegou a ser votado pelo Congresso Nacional.  
89 Leis nº 10.395/70 e 89/72, conforme a exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86.   
90 Conforme a exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86.  



 

 

51 

à licitação91. Para tanto, e com o objetivo de evitar desvios e práticas ímprobas, o projeto 

procurou limitar, em função do interesse público, o discricionarismo do administrador, vedando-

lhe, em atenção à exigência de moralidade administrativa, a adoção de medidas cuja 

implementação se desviasse dos objetivos para os quais a administração pública teria sido 

instituída92.   

 Para tornar as licitações públicas o mais transparentes possível, o projeto estabeleceu que 

os procedimentos licitatórios não seriam sigilosos, “sendo públicos, e acessíveis ao público, os 

atos de seu procedimento, salvo, por óbvias razões, quanto ao conteúdo das propostas, 

indevassável até a sua classificação e ulterior abertura”93.  

 Além disso, penso ser relevante chamar a atenção para o âmbito de incidência do Decreto-

Lei. Em um primeiro olhar, poder-se-ia pensar que ele seria aplicável apenas à administração 

pública federal – retomando a política de contratações do Regulamento Geral de Contabilidade 

Pública –, visto que, em sua ementa, consta o seguinte: “dispõe sobre licitações e contratos da 

Administração Federal, e dá outras providências”. Entretanto, seu art. 85 determina que serão 

aplicáveis a Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios as normas gerais estabelecidas no 

Decreto-Lei94.  

 A grande dificuldade surgida após a sua aprovação, tal como afirmou Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, era a de se saber quais normas do Decreto-Lei eram gerais – e, portanto, 

nacionais – e quais eram especiais – válidas apenas para a União. A autora aponta, ainda, 

possíveis consequências decorrentes da imprecisão do diploma normativo: 

 

“Isto poderá levar a resultados negativos, pois a interpretação do que sejam normas 

gerais variará de um Estado e Município para outro, produzindo resultado oposto ao que 

levou as Constituições brasileiras, desde 1946, ao dar à União competência para 

estabelecer normas gerais: a uniformização de determinados princípio em todo o 

território nacional”.  

 

                                                
91 Conforme a exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86.  
92 Conforme a exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86.  
93 Conforme a exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86.  
94 “Art. 85. Aplicam-se aos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios as normas gerais estabelecidas neste 
Decreto-Lei”.  
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Por fim, deve-se atentar para a estrutura do Decreto-Lei nº 2.300/86, substancialmente 

distinta dos diplomas normativos que o precederam. Trata-se de um verdadeiro estatuto jurídico 

das licitações e contratos, contendo nada mais nada menos do que 90 artigos, destinados, 

unicamente, a disciplinar as contratações públicas. Pela primeira vez a legislação tratou o tema 

das licitações e contratos com autonomia, desvinculando-o das finanças do Estado e da sua 

organização administrativa.  

 

2.2. Conteúdo relevante do diploma normativo 

 

2.2.1. Grau de abrangência do dever de licitar 

 

O Decreto-Lei nº 2.300/86 denota uma efetiva preocupação com a ampliação do dever de 

licitar. Submeteu-se à sua disciplina normativa as obras, serviços, compras, alienações, 

concessões e locações – no âmbito da administração centralizada e autárquica da União, Estados 

e Municípios –, os quais deveriam ser contratados mediante licitação95. Observa-se que, pela 

primeira vez, se passou a fazer referência expressa às alienações, concessões e locações. 

Também é interessante notar que se optou por não fazer menção, logo no art. 1º do Decreto-Lei, 

às empresas estatais; elas seriam mencionadas apenas em seu art. 86.  

O diploma normativo em questão, no que tange aos temas relacionados ao eixo “grau e 

abrangência do dever de licitar”, versou sobre dispensa e inexigibilidade de licitação, serviços 

técnicos profissionais, parcelamento de obras e empresas estatais.  A seguir, descreverei, ainda 

que brevemente, como cada um deles se configurou, procurando, sempre que possível, apontar 

para inovações, continuidades e descontinuidades.  

Uma das grandes inovações do Decreto-Lei nº 2.300/86 foi a extensão às empresas 

estatais – abrangendo as sociedades de economia mista e as empresas públicas –, às fundações e 

às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público do dever de licitar96. 

                                                
95 Decreto-Lei nº 2.300/86, art. 1º.  
96 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 86. As sociedades de economia mista, empresa e fundações públicas e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, e pelas entidades referidas no artigo anterior, até que 
editem regulamentos próprios, devidamente publicados, com procedimentos seletivos simplificados e observância 
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Tratou-se, nas palavras do próprio Consultor-Geral da República, Saulo Ramos, de uma tentativa 

de “suprir, em defesa da supremacia do interesse público, esse vacuum legis”97.  

A estratégia para fazer estas entidades licitarem consistiu no seguinte: foi-lhes imposta a 

obrigatoriedade de se submeterem às disposições do Decreto-Lei nº 2.300/86 para a realização de 

suas compras, obras, serviços, alienações e negócios jurídicos outros até que fossem editados 

regulamentos próprios para suas contratações – os quais deveriam observar os princípios básicos 

da licitação. Somente após a aprovação destes instrumentos pela autoridade ministerial 

competente é que elas poderiam deixar de observar este diploma normativo. Ou seja, objetivou-

se, a todo custo, impedir que as empresas estatais, fundações públicas e outros entes deixassem 

de licitar para aquisições e alienações sob o pretexto de não possuírem regulamentos próprios. 

É importante sublinhar que o Decreto-Lei nº 2.300/86 expressamente reconheceu que os 

procedimentos licitatórios estampados em seu texto eram inadequados para as entidades 

elencadas em seu art. 86. Para elas, em função de suas peculiaridades, deveriam ser elaborados 

procedimentos seletivos simplificados, que, apesar de serem mais leves e flexíveis, não deixariam 

de ser um tipo de licitação pública, pois estariam em consonância com seus princípios básicos.  

Nota-se, assim, que a submissão das empresas estatais e fundações às determinações do 

Decreto-Lei nº 2.300/86 teve o nítido fim de evitar que elas se valessem de subterfúgios para se 

evadirem da obrigação de licitar. Em momento algum a legislação ou seus autores afirmaram que 

seria adequado que o modelo legal da legislação brasileira sobre licitações públicas fosse 

unitário, tratando igualmente entes distintos. Pelo contrário, foi expressamente admitida a 

necessidade de se adequar os procedimentos licitatórios às necessidades específicas das mais 

variadas figuras da administração. 

Como que em contrapartida ao endurecimento das normas sobre licitações, o legislador, 

no Decreto-Lei nº 2.300/86, ampliou sensivelmente o rol de casos em que seria possível 

                                                
dos princípios básicos da licitação, inclusive vedações contidas no parágrafo único do art. 85, ficarão sujeitas às 
disposições deste Decreto-Lei. § 1º Os órgãos públicos e as sociedades ou entidades controladas direta ou 
indiretamente, pelo Poder Público, para as aquisições de equipamentos e materiais e realização de obras e serviços, 
com base em política industrial e de desenvolvimento tecnológico ou setorial do Governo Federal, poderão adotar 
modalidades apropriadas, observados, exclusivamente, as diretrizes da referida política e os respectivos 
regulamentos. § 2º Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da Administração Federal, após aprovados 
pela autoridade de nível ministerial a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, 
deverão ser publicados no DOU”.  
97 Conforme a exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86. 
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excepcionar a regra de que as contratações públicas deveriam ser precedidas de procedimentos 

licitatórios. Além disso, a partir da edição deste diploma normativo passou-se a distinguir casos 

de dispensa – quando a licitação é possível, mas se deixa de efetuá-la em nome de outros 

interesses públicos que merecem acolhida98 – dos casos de inexigibilidade de licitação99 – quando 

a licitação é impossível por inviabilidade de competição, seja pela singularidade do seu objeto, 

seja porque só há um ofertante passível de ser contratado100.  

Apesar de serem muitos os dispositivos sobre este tema, penso ser relevante transcrevê-

los para que se possa visualizar mais facilmente a forma pela qual a legislação lidou com a 

imposição do dever de contratar mediante licitação ao longo do tempo. Confira-se: 

 

Decreto-Lei nº 2.300/86 

“Art. 15. A alienação de bens da União e de suas autarquias, subordinada à existência de 

interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e 

obedecerá às seguintes normas: (...) 

§ 1º A administração, preferentemente à venda ou doação de bens imóveis, concederá 

direito real de uso, mediante concorrência. A concorrência poderá ser dispensada quando 

o uso se destinar a concessionário de serviço público, a entidades assistenciais, ou 

verificar-se relevante interesse público na concessão, devidamente justificado. 

Art. 22. É dispensável a licitação: 

I – para obras e serviços de engenharia até Cz$ 100.000,00 

II – para outros serviços e compras até Cz$ 15.000,00 e para alienações, nos casos 

previstos neste Decreto-Lei;  

III – para os casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública; 

IV – nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; 

V – quando houver comprovada necessidade e conveniência administrativa na 

contratação direta, para complementação de obra, serviço ou fornecimento anterior, 

observado o limite previsto no art. 55 e seu § 1º; 

                                                
98 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros Editores, 26ª 
edição, 2009; p. 536.  
99 Idem, p. 536.  
100 A doutrina jurídica, mesmo antes da aprovação deste diploma normativo, já distinguia hipóteses de dispensa de 
hipóteses de inexigibilidade. A novidade consiste no fato de a legislação ter incorporado esta classificação.  
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VI – quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta não puder ser repetida 

sem prejuízo para a Administração, mantidas neste caso as condições preestabelecidas; 

VII – quando a operação envolver concessionário de serviço público e o objeto do 

contrato for pertinente ao da concessão; 

VIII – quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou 

normalizar o abastecimento; 

IX – para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros padronizados ou 

uniformizados, por órgão oficial, quando não for possível estabelecer critério objetivo 

para o julgamento das propostas.  

Parágrafo único. Não se aplica a exceção prevista no final do item X, deste artigo, no 

caso de fornecimento de bens ou prestação de serviços à própria Administração Federal, 

por órgãos que a integrem, ou entidades paraestatais, criadas para esse fim específico, 

bem assim no caso de fornecimento de bens ou serviços sujeitos a preço fixo ou tarifa, 

estipulados pelo Poder Público. 

Art. 23. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

I – para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 

marca; 

II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 12, de natureza singular, 

com profissionais  ou empresas de notória especialização; 

III – para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 

de empresário, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública; 

IV – para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço público, cujas 

necessidades de instalação ou localização condicionem a sua escolha; 

V – para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou 

entidade. 

§ 1º É vedada a licitação quando houver possibilidade de comprometimento da 

segurança nacional, a juízo do Presidente da República. 

§ 2º Ocorrendo a rescisão prevista no art. 68, é permitida a contratação de remanescente 

de obra, serviço ou fornecimento, desde que atendidas a ordem de classificação e aceitas 

as mesmas condições oferecidas pelo vencedor, inclusive quando ao preço, devidamente 

corrigido. 

Art. 24. As dispensas previstas nos incs. III a XI do art. 22, a situação de inexigibilidade 

referida nos incs. I, II e III do art. 23, necessariamente justificadas, e o parcelamento 

previsto no final do § 1º do art. 7º, deverão ser comunicados, dentro de três dias, à 
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autoridade superior, para ratificação, em igual prazo, como condição de eficácia dos 

atos” 

 

A leitura dos dispositivos acima transcritos revela claramente que se pretendeu, de um 

lado, ampliar casos em que seria possível a dispensa de licitação e, do outro, delimitá-los por 

meio de uma descrição pormenorizada.   

Os serviços técnicos profissionais especializados contaram, no Decreto-Lei nº 2.300/86, 

com uma seção exclusivamente dedicada a regulá-los. Procurou-se, em linhas gerais, elencar os 

tipos de serviços que poderiam ser classificados nesta categoria e, além disso, definir critérios 

para se aferir o mais objetivamente possível a notória especialização de profissional ou empresa 

para fins de contratações com inexigibilidade de licitação101.  

A exposição de motivos do Decreto-Lei dá notícia de que muitos abusos estariam sendo 

cometidos “pelo administrador na invocação dessa cláusula exoneradora do dever estatal de 

licitar”, razão pela qual pensou-se em indicar “adequadamente (...) os elementos caracterizadores 

dessa especial hipótese de dispensabilidade da licitação”.  

Nesse sentido, o Decreto-Lei fincou como elemento primordial para a verificação da 

notória especialização do candidato sua experiência pretérita, de modo que ficasse demonstrada 

sua capacidade para satisfazer plenamente o objeto do contrato.  

Por fim, faço referência ao parcelamento de obras. Determinou-se que, em regra, seria 

proibido o parcelamento da execução de obra ou de serviço, se existente previsão orçamentária 

para sua execução total, salvo insuficiência de recursos ou comprovado motivo de ordem 

técnica102.  

                                                
101 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 12. Para os fins deste Decreto-Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: I – estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; II – 
pareceres, perícias e avaliações em geral; III – assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; IV – 
fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; V – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas; VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Parágrafo único. 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 o mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato”.  
102 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 7º. A execução das obras e dos serviços devem programar-se, sempre, em sua 
totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. § 1º É proibido o 
parcelamento da execução de obra ou de serviço, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo 
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Dessa forma, o objetivo era impedir que o parcelamento indiscriminado de obras pudesse 

fazer com que um custoso projeto de engenharia – ou de compras – se transformasse em diversos 

projetos menores e menos custosos, de modo que, cada um deles, pudesse ser licitado por uma 

modalidade mais simples, ou contratado diretamente por dispensa de licitação.  

  

2.2.2. Tratamento dado pela administração aos interessados nas contratações 

 

 Uma das grandes preocupações do Decreto-Lei nº 2.300/86 diz respeito à permeabilidade 

das licitações públicas à participação de interessados. Isso fica evidente ao se olhar atentamente 

para os seguintes temas: habilitação e regularidade fiscal; qualificação econômico-financeira; 

capacitação técnico-operativa; modalidades de licitação; tipos de licitação; e modalidades de 

garantia. A seguir, sintetizarei como estes aspectos das licitações públicas se configuraram no 

Decreto-Lei. 

 Os critérios de habilitação elencados pelo diploma normativo assemelham-se àqueles 

trazidos pelo Decreto-Lei nº 200/67, exigindo-se dos interessados, para a habilitação nas 

licitações, unicamente documentos relativos à capacidade financeira, à capacidade técnica, à 

idoneidade financeira e à regularidade fiscal103. 

                                                
insuficiência de recursos ou comprovado motivo de ordem técnica. § 2º Na execução parcelada, a cada etapa ou 
conjunto de etapas de obra ou serviço, há de corresponder licitação distinta. (...)”.  
103 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 25. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa à: I – capacidade jurídica; II – capacidade técnica; III – idoneidade financeira; IV – 
regularidade fiscal. § 1º A documentação relativa à capacidade jurídica, conforme o caso, consistirá em: 1 – cédula 
de identidade; 2 – registro comercial, no caso de empresa individual; 3 – ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição 
de seus administradores; 4 – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 5 – decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País. § 2º A documentação relativa à capacidade técnica, conforme o caso, 
consistirá em: 1 – registro ou inscrição na entidade profissional competente; 2 – comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível, em quantidades e prazo com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação; 3 – prova do 
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. § 3º A documentação relativa à idoneidade 
financeira, conforme o caso, consistirá em: 1 – demonstrações contáveis do último exercício que comprovem a boa 
situação financeira da empresa; 2 – certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física. § 4º A documentação relativa à 
regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em: 1 – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou 
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC; 2 – prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou 
outra equivalente, na forma da lei. (...) § 6º Em cada licitação poderá ser exigida, ainda, a relação de compromissos 
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 Diferentemente do que se verificava no diploma normativo que vigia anteriormente, a 

legislação passou a especificar, a priori, a forma pela qual deveriam ser comprovadas cada uma 

das exigências do processo de habilitação. Tal como pode ser observado, é surpreendente o 

aumento do nível de detalhamento e especificidade a que chegou o diploma normativo. Houve, 

portanto, uma significativa redução da margem de manobra da administração pública para 

escolher, por meio dos editais de licitação, a melhor forma de comprovar a aptidão do licitante 

para com ela firmar contratos.  

 O mesmo se observa quanto à verificação da qualificação econômico-financeira e da 

capacitação técnico-operativa dos interessados em contratar com a administração pública. 

Destaco, em particular, a crescente preocupação da legislação com o adimplemento das 

obrigações assumidas pelos licitantes com o poder público.  

São inúmeros os instrumentos de que a administração passa a se valer para garantir a 

saúde das finanças dos particulares – tais como as demonstrações contábeis, a certidão negativa 

de falência e a apresentação dos compromissos assumidos pelo interessado que importem 

diminuição da sua capacidade operativa ou absorção de sua disponibilidade financeira – e sua 

capacidade para entregar o objeto licitado – tais como a comprovação de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível.  

O Decreto-Lei nº 2.300/86 trouxe poucas novidades relativamente às modalidades de 

licitação. A concorrência, a tomada de preços e o convite foram mantidos, sendo acrescidas a este 

rol o concurso e o leilão104. A penúltima destas modalidades destinava-se apenas à escolha de 

trabalho técnico ou artístico, mediante a instituição de prêmios, e a última delas voltava-se à 

venda de bens inservíveis para a administração, ou de produtos legalmente apreendidos.  

                                                
assumidos pelo interessado, que importem diminuição de capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira. (...)”.  
104 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 20. São modalidades de licitação: I – concorrência; tomada de preços; III – 
convite; IV – concurso; V – leilão. § 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 a execução de seu objeto. § 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados previamente 
cadastrados, observada a necessária qualificação. § 3º Convite é a modalidade de licitação entre, no mínimo, três 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos pela unidade administrativa. § 4º 
Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios aos vencedores. 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para a venda de bens inservíveis para a Administração, ou de produtos legalmente apreendidos, a quem oferecer 
maior lance, igual ou superior ao da avaliação”.  
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O Decreto-Lei continuou e aprofundou a tendência de determinar as modalidades das 

licitações em função dos valores das contratações públicas, criando limites distintos para a 

concorrência, para a tomada de preços e para o convite, a depender de o objeto da licitação 

referir-se a obras e serviços de engenharia ou a compras e outros serviços105.   

No que tange aos critérios de julgamento, verificam-se inovações interessantes. Dispôs o 

Decreto-Lei que o julgamento das propostas deveria ser objetivo e que as licitações poderiam ser 

do tipo melhor preço, melhor técnica, técnica e preço ou, por fim, preço-base106 – as três 

primeiras já constavam no Decreto-Lei nº 200/67. Cabe esclarecer que nas licitações realizadas 

por preço-base, a administração pública fixava um valor inicial e estabelecia, em função dele, 

limites mínimo e máximo de preços, especificados no ato convocatório.  

Diferentemente do que dispunha o Decreto-Lei nº 200/67 e diametralmente oposto ao 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União, o Decreto-Lei nº 2.300/86 não 

prestigiava, necessariamente, o critério do menor preço107. Confira-se o que Saulo Ramos 

afirmou na exposição de motivos do Decreto-Lei: 

 

“O projeto [do Decreto-Lei] considera, para efeito de adjudicação do objeto da licitação, 

como proposta mais vantajosa, aquela que, independentemente do seu valor, apresente-

se, por motivos relevantes e justificados, mais adequada, favorável e conveniente ao 

interesse do serviço público, observadas, dentre outras, as condições de qualidade, 

rendimento, pagamento do preço e prazo. (...) As vantagens da proposta serão 

consideradas em cada caso ocorrente, segundo critérios técnicos e impessoais, 

justificados pelo interesse da Administração”.  

                                                
105 “Art. 21. As modalidades de licitação, a que se referem os itens 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 Cz$ 1.500.000,00; b) tomada de preços – até Cz$ 15.000.000,00; c) concorrência – acima de Cz$ 
15.000.000,00; II – para compras e serviços não referidos no item anterior: a) convite – até Cz$ 10.000.000,00; b) 
tomada de preços – até Cz$ 10.000.000,00; c) concorrência – acima de Cz$ 10.000.000,00”.  
106 “Art. 37. 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 o fatores exclusivamente nele referidos. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, 
constituem tipos de licitação: I – a de menor preço; II – a de melhor técnica; III – a de técnica e preço; e IV -  a de 
preço-base, em que a Administração fixe um valor inicial e estabeleça, em função dele, limites mínimo e máximo de 
preços, especificados no ato convocatório”.  
107 “Art. 36. Nos julgamentos das propostas, a Comissão levará em consideração os seguintes fatores: I – qualidade; 
II – rendimento; III – preço; IV – prazo; V – outros previstos no edital ou no convite. § 1º Será obrigatória a 
justificação escrita da Comissão Julgadora ou do responsável pelo convite, quando não for escolhida a proposta de 
menor preço”.  
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Mais adiante, o então Consultor-Geral da República, ao fazer referência ao que dispunha o 

Código de Contabilidade da União, alegou o seguinte: 

 
“Cabe registrar que o fator do menor preço já foi, no passado, critério decisivo para a 

escolha da proposta. O vetusto Regulamento do Código de Contabilidade Pública da 

União, instituído pelo Decreto nº 15.783, de 18.11.22, consagrava, explicitamente, a 

regra do menor preço como fator essencial no julgamento das propostas (...)” 

 

Nota-se, assim, que a melhor proposta, aos olhos do legislador, não seria, necessariamente 

a mais barata, mas, ao contrário, a que melhor atendesse ao interesse público. É importante 

atentar para este aspecto, pois, com a aprovação da Lei nº 8.666/93, o ordenamento jurídico 

voltará a dar preferência ao critério do melhor preço para a seleção dos licitantes vencedores, 

tornando o processo de julgamento extremamente objetivo.  

O último dos temas ligados ao tratamento dado pela administração aos interessados nas 

contratações diz respeito às garantias. Segundo determinava o Decreto-Lei nº 2.300/86 cabia à 

autoridade competente definir, em cada caso, se seria ou não exigida a prestação de garantias pelo 

contratado, o qual poderia optar pela caução em dinheiro, em títulos da dívida pública da União 

ou fidejussória, pela fiança bancária ou pelo seguro-garantia108 – todas modalidades já previstas 

no Decreto-Lei nº 200/67. A novidade estava no fato de o diploma normativo ter limitado a 

garantia em caução ou em fiança bancária a 5% do valor do contrato.  

 

2.2.3. Controle 

 

 A legislação federal sobre licitações e contratos, pela primeira vez, previu que o controle 

das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pelo Decreto-Lei nº 

                                                
108 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 46. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida 
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. § 1º Caberá ao contratado optar por uma das 
seguintes modalidades: 1 – caução em dinheiro, em títulos da dívida pública da União ou fidejussória; 2 – fiança 
bancária; 3 – seguro-garantia. § 2º As garantias a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo anterior, quando 
exigidas, não excederão de 5% do valor do contrato. (...)”. 
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2.300/86 – como os convênios, por exemplo – deveria ser feito pelo Tribunal de Contas da 

União109, ficando os órgãos interessados da administração pública responsáveis pela 

demonstração da legalidade e regularidade da despesas110.  

 Fica evidente, a partir da exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86, que o 

legislador erigiu o tema do controle da legalidade da despesa pública como de “inquestionável 

relevância”111, apostando que os tribunais de contas, por meio dos instrumentos de investigação 

de que dispunham, seriam eficazes vigilantes da moralidade, probidade e do bom uso dos 

recursos públicos.  

A crença na possibilidade de os tribunais de contas desempenharem o papel de guardiães 

da lisura nas contratações públicas e da própria licitação é reforçada pela elaboração, por parte do 

Consultor-Geral da República, de uma interessante digressão histórica da forma pela qual as 

constituições da República, ao longo do tempo, disciplinaram suas competências. Ao concluí-la, 

Saulo Ramos faz uma espécie de desabafo e chega a elaborar uma proposta – que, afinal, não foi 

inserida no Decreto-Lei nº 2.300/86 – de que, no futuro, fossem expandidos os poderes dos 

tribunais de contas. Confira-se: 

 

“É preciso impedir que abusos cometidos contra o erário público se consumem, 

auxiliados pela inércia das Casas Legislativas. Cumpre, pois, conferir à impugnação do 

Tribunal de Contas eficácia suspensiva da execução dos contratos, até que o Poder 

Legislativo, expressamente, aprecie a impugnação, quer acolhendo-a, quer rejeitando-a”  

 

Quanto às sanções, outro tema ligado ao controle, não se verificou no Decreto-Lei nº 

2.300/86 grandes modificações. Garantia-se à administração pública, a depender das 

particularidades dos casos concretos e da defesa prévia do contratado, a possibilidade de lhe ser 

                                                
109 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 79. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos 
regidos por este Decreto-Lei será feito pelo Tribunal de Contas da União, na forma da legislação pertinente, ficando 
os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e 
execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nesta previsto. § 1º Qualquer 
licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas contra irregularidades na 
aplicação deste Decreto-Lei, para fins do disposto neste artigo. (...)”. 
110 Isso não quer dizer que o Tribunal de Contas da União não fosse, anteriormente, competente para controlar as 
despesas decorrentes das contratações públicas. Chama-se a atenção apenas para o fato de o Decreto-Lei, voltado à 
disciplina das licitações e contratos, ter enfatizado a preocupação com o tema do controle nas contratações públicas.  
111 Conforme a exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.300/86. 
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aplicada advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e declaração de 

inidoneidade112.  

 

2.2.4. Alteração contratual 

 

 O tema da alteração dos contratos públicos, surgido no Decreto-Lei nº 200/67, é tratado 

em maior profundidade no Decreto-Lei nº 2.300/86, assumindo feições muito semelhantes 

àquelas da legislação atualmente em vigor.  

Neste sentido, com o fim de evitar aditamentos contratuais, passou-se a exigir do poder 

público maior rigor no planejamento prévio às contratações. Assim, o referido diploma normativo 

optou por distinguir entre projeto básico – conjunto de elementos necessários para definir o 

objeto da licitação e que possibilite a estimativa de seu custo final e prazo de execução – e 

projeto executivo – conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra113.  

A existência de projeto básico era essencial para a realização da licitação114. Já o projeto 

executivo poderia ser elaborado após a adjudicação do objeto ao contratado115. Verifica-se, assim, 

um significativo aumento da preocupação do legislador com as alterações contratuais no curso da 

execução do contrato.  

 

                                                
112 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 73. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I – advertência; II – multa, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato; III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; IV – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade”.  
113 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 5º Para os fins deste Decreto-Lei, considera-se: (...) VII – projeto básico: o 
conjunto de elementos que defina a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou serviços objeto da licitação, e que 
possibilite a estimativa de seu custo final e prazo de execução; VIII – projeto executivo: o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra”.  
114 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 6º. As obras e os serviços só podem ser licitados, quando houver projeto básico 
aprovado pela autoridade competente, e contratados somente quando existir previsão de recursos orçamentários”.  
115 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 8º Não poderá participar da licitação ou da execução de obra ou serviço: (...) § 2º 
O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço, que inclua a elaboração de projeto 
executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração”.  
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2.3. Conclusões parciais  

 

 O Decreto-Lei nº 2.300/86 inaugurou uma nova fase nas contratações públicas, 

distanciando-se dos modelos de contratação pública existentes até então116. Em alguns aspectos, o 

legislador pouco acrescentou ao que preconizava o Decreto-Lei nº 200/67. É o caso, por exemplo, 

das modalidades de licitação e das sanções administrativas. Noutros casos, o legislador operou 

profundas reformas, seja expandindo o dever de licitar às empresas estatais, seja modificando as 

características dos procedimentos de habilitação dos licitantes. Entretanto, apesar das sutilezas da 

reforma legislativa em temas pontuais, penso ser possível extrair elementos gerais dos seus 

resultados. Apontarei alguns deles.  

 Da mesma forma que a Constituição de 1988 deu início a um amplo processo de 

constitucionalização de direitos, a elaboração do Decreto-Lei nº 2.300/86 levou a cabo uma 

intensa legalização das contratações públicas. O diploma normativo nacional, ao ser detalhista e 

ao antecipar, para a lei, uma série de decisões acerca dos procedimentos licitatórios, fez com que 

o edital – e, consequentemente, a administração pública como um todo – perdesse espaço e poder 

para regular as licitações. 

 Percebe-se, portanto, que o Decreto-Lei nº 2.300/86, pelas características acima descritas 

e por ser aplicável também aos Estados, Distrito Federal e Municípios – ainda que restrito a suas 

normas gerais –, acabou por consolidar e aprofundar uma significativa uniformização das 

licitações públicas e por ocasionar um sensível engessamento da atividade administrativa, que viu 

sua discricionariedade para decidir a maneira mais correta e eficiente de contratar ser 

drasticamente reduzida.   

 Aliás, ainda com relação a este tema, acho extremamente curiosa a forma pela qual se 

procurou irradiar os efeitos do Decreto-Lei nº 2.300/86 para os demais entes da federação. Tendo 

em vista a “vontade” do diploma normativo de expandir a todos os entes da administração 

pública o dever de licitar – tome-se como exemplo o caso das empresas estatais e fundações 

públicas – penso ser pouco provável que o comando do art. 85 apenas seja fruto, tal como 

                                                
116 É claro que apesar das inovações, conservou muitos elementos consolidados nos modelos legislativos que o 
precederam, revelando, também neste caso, se tratar de uma reforma incremental.  
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afirmou Maria Sylvia Zanella Di Pietro, de falta de técnica legislativa117. Confira-se novamente 

seu conteúdo: 

 

Decreto-Lei nº 2.300/86 

“Art. 85. Aplicam-se aos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios as normas 

gerais estabelecidas neste Decreto-Lei”. 

 

A incerteza gerada por este dispositivo, em que não se sabe ao certo quais normas do 

texto legal são gerais – aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e Municípios – e quais são 

especificas – válidas apenas para a União –, faz com que os demais entes federados, ainda que 

tacitamente, sintam-se compelidos a seguir o que determina a norma federal, replicando 

praticamente todo seu conteúdo nas legislações locais. Afinal de contas, haveria consideráveis 

riscos de os órgãos de controle – tribunais de contas, judiciário, ministério público, etc. – 

insurgirem-se contra Estados e Municípios que “ousassem” legislar diferentemente do Congresso 

Nacional. Foi isto que se verificou, por exemplo, no Estado de São Paulo, tal como noticia Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro118: 

 

“No Estado de São Paulo, a orientação adotada é no sentido de somente aplicar-se a lei 

paulista no que não contrariar o Decreto-Lei federal; por isso, encaminhou-se à 

Assembléia Legislativa projeto de lei procedendo à adaptação da lei estadual à federal, 

daí resultando a Lei nº 6.544, de 22-11-89”.  

 

Dessa forma, é possível que o legislador tenha se valido desta estratégia legislativa com o 

intuito de, ainda que reflexamente, impor aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

normas de contratações públicas mais rígidas, não levantando suspeitas ou acusações de que a 

União teria invadido a competência das demais esferas da federação.  

Também é plausível admitir que o legislador tenha adotado esta fórmula pura e 

simplesmente porque ela, em alguma medida, já havia sido adotada pelo Decreto-Lei nº 200/67 – 

devendo-se observar que, no último caso, não havia a polêmica acerca da aplicabilidade de 

                                                
117 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, São Paulo, Editora Atlas, 1990; p. 229. 
118 Idem, p. 229.  
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normas gerais ou específicas119. Ou seja, mencionando que as normas aplicáveis à União 

deveriam ser estendidas também para Estados e Municípios.  

Por fim, acredito que a leitura transversal feita do Decreto-Lei 2.300/86 tenha sido capaz 

de revelar como a crença no potencial transformador do direito e na capacidade de as regras 

conformarem condutas e comportamentos se materializou na construção de um novo modelo 

jurídico de regulação das licitações públicas.  

Reforça-se, ainda, a percepção de que a elaboração de um diploma normativo do tipo 

maximalista – e no caso do Decreto-Lei nº 200/67 minimalista – tenha relação direta com a 

formação e o histórico daqueles responsáveis por pensar nas reformas – ainda mais levando-se 

em conta que os decretos-lei em questão, uma vez elaborados, não sofreram qualquer tipo de 

alteração ou interferência de parlamentares ou de grupos de interesses, visto que não foram 

apreciados pelo Congresso Nacional.  

 

3. A Constituição Federal de 1988  

 

3.1. Considerações iniciais e notas metodológicas 

 

 A Constituição Federal de 1988 – CF –, apesar de não ser, por óbvio, um diploma 

normativo voltado exclusivamente à disciplina das contratações públicas, impactou 

significativamente no tema, merecendo estudo em apartado. Afinal, ela foi a responsável pela 

constitucionalização das licitações e contratos, anteriormente abordados apenas pela legislação 

infraconstitucional.  

 Cabe, no entanto, uma indagação: partindo-se da premissa de que a CF pretende ser 

atemporal e perene, como restringi-la como sendo parte integrante da terceira fase das licitações 

públicas – e não também das eventuais fases a ela subsequentes? A resposta liga-se 

umbilicalmente ao período em que o texto constitucional foi promulgado e ao fato de ele ter, de 

                                                
119 Deve-se lembrar que posteriormente ao Decreto-Lei nº 200/67 foi editada uma lei determinando que estados e 
municípios deveriam observá-lo.  
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alguma forma, feito a ponte entre o Decreto-Lei nº 2.300/86 e a Lei nº 8.666/93, contribuindo 

para a consolidação deste momento das licitações e contratos no Brasil.  

 Ao se percorrer os olhos pelo texto constitucional – principalmente pelos títulos III e IV, 

relativos, respectivamente, à Organização do Estado e à Organização dos Poderes – nota-se que o 

constituinte, provavelmente influenciado e motivado pelo repúdio ao então recente período da 

ditadura militar (1964-1986), demonstrou verdadeira obsessão por limitar o poder120. Para tanto, 

elencou uma série de princípios pelos quais o agir da administração pública necessariamente 

                                                
120 O processo de limitação de poder levado adiante pela Constituição Federal não foi, segundo alguns autores, 
neutro. Pelo contrário, ele teria sido conduzido por distintos grupos de interesses. Carlos Ari Sundfeld, por exemplo, 
afirma que “a Assembléia Constituinte se desenvolveu sob um governo fraco, cujo projeto de Constituição (feito por 
uma chamada Comissão de Notáveis) acabou sumariamente ignorado. Abriu-se a porta para o lobby das 
organizações estatais ou paraestatais mais articuladas, que acorreram com suas reivindicações de poder. Por isso, a 
parte mais original da Constituição, que se derrama, é o resultado do arranjo político que dividiu o poder e os 
recursos públicos entre organizações concretas, com interesses concretos (...). Isso fez da Constituição uma Lei 
Maior de organização administrativa (que assegura, aos organismos e corporações estatais e paraestatais, proteção 
contra as reorganizações por meio de lei), de diretrizes orçamentárias (que garante verbas aos setores tais ou quais, 
por meio de repartições e vinculações de receita tributária, engessando as leis orçamentárias) e de vantagens de 
servidores públicos (vencimentos, previdência, etc.). Em suma, nosso texto é em grande medida uma Carta de 
afirmação dos direitos desses organismos e corporações, com o efeito concreto de limitar as iniciativas 
governamentais e deliberações do Legislativo. Algo distinto, portanto, de ma romântica Constituição cidadã; é uma 
Constituição chapa-branca” (“O fenômeno constitucional e suas três forças”, in Revista de Direito do Estado, Rio de 
Janeiro, Editora Renovar, Volume nº 11, jul./set., 2008, pp. 214-215). Humberto Falcão Martins e Luiz Arnaldo 
Pereira da Cunha Júnior também tecem críticas ao processo de limitação de poder e de intensa normatização 
realizado pela Assembleia Nacional Constituinte, apontando como problemática o que denominaram de nova 
administração pública, supostamente emergida da Constituição de 1988. Para eles, “o momento seguinte é a 
democratização na Nova República. Por um lado, o regime militar sai de campo com um modelo de administração 
para o desenvolvimento já ultrapassado, revelador de inúmeros problemas de autonomia desorientada (auto-
orientada) e desregulada. Estava em pauta um novo modelo de estado, o estado pleno de direito, democrático e social 
plasmado na constituição de 1988, e uma nova administração pública que deveria garantir o controle político 
democrático das instituições burocráticas. Estava montado o palco para o maior erro da história da administração 
pública brasileira: já que a autonomia tinha sido um problema histórico do processo de construção burocrática, tão 
mal utilizada para proporcionar escapes e predações, a solução seria acabar com a autonomia, jogando-se todas as 
instituições na vala comum da administração direta (embora nominalmente permanecessem como indireta, não mais 
haveria regimes diferenciadores) e submetê-las todas aos controles padrão. No afã do resgate do controle 
democrático do Estado, e imbuídos de paixões corporativistas, os constituintes jogaram a criança com a água do 
banho: o problema não era a autonomia (autonomia era solução!), mas o mau uso da autonomia, a autonomia não 
devidamente regulada nem inserida. Em vez de adotar um modelo de organização governamental diferenciado, de 
fato, e, no seu bojo, encetar formas mais eficazes de orientação e regulação da autonomia correspondentes, optou-se 
por cassá-la, restringi-la. Olhou-se pelo retrovisor, inspirando-se no modelo daspeano, sem levar em conta sua 
ineficácia em contextos de alta complexidade. Havia na constituição de 1988 uma enorme incongruência entre o 
modelo de estado e o modelo de administração pública que lhe daria sustentação” (“Organização Governamental – 
Problemas e soluções em perspectiva conceitual da Administração Pública brasileira”, in MODESTO, Paulo, Nova 
Organização Administrativa Brasileira, Belo Horizonte, Editora Forum, 2º edição, 2010, p. 357). 
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deveria se pautar121 e um enorme conjunto de regras impondo a ela e a seus agentes vedações e 

limites122.  

 Na tentativa de assegurar maior controle do poder estatal e melhor trato com a coisa 

pública, a CF, dentre outras coisas, previu a licitação como pré-requisito ao estabelecimento de 

ajustes entre a administração e terceiros que importassem em aquisições ou alienações em geral, 

nitidamente inspirada pelo Decreto-Lei nº 2.300/86123.  

 O fato é que esta inovação constitucional deu nova força ao discurso de expansão do grau 

de abrangência do dever de licitar e forneceu novos parâmetros a serem observados pelo 

legislador no que tange ao tratamento a ser dado pela administração aos interessados nas 

contratações. Alimentou-se, assim, o anseio pela criação de uma lei que efetivamente traduzisse 

para texto o espírito da CF.  

Alice Gonzales Borges, em interessante artigo publicado pouco tempo após a edição da 

Lei nº 8.666/93, sintetiza o sentimento da época da seguinte maneira: 

 

“Desenvolveu-se, a partir de então [em referência à promulgação da CF], verdadeira 

aspiração nacional, em torno da estruturação de uma verdadeira Lei nacional de 

licitações e contratos administrativos: uma lei que incorporasse e desenvolvesse os 

novos princípios da Constituição de 1988; que assegurasse sua real aplicabilidade em 

âmbito nacional; que fosse expurgada dos detalhes e minúcias somente direcionados 

para a Administração Federal; que, por fim, fosse despojada de uma série de casuísmos e 

permissibilidade que escancaravam as portas para abusos de toda sorte, e que facilitavam 

                                                
121 Cito como exemplo o caput do art. 37, que impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, Estados ou Municípios a obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, após a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, o da eficiência.  
122 Cito, a título exemplificativo, a exigência de concurso para o acesso a cargos e funções públicas (art. 37, inciso I) 
e a vedação à acumulação de cargos públicos (art. 37, inciso XVI).  
123 Alice Gonzales Borges compartilha deste diagnóstico afirmando: “Bem sabemos que o Decreto-Lei 2.300/86, 
impingido à Nação como Estatuto de Licitações e Contratos Administrativos, acabou por ser legitimado, de certa 
forma, pelo advento da Constituição de 1988. Era o diploma federal que dispúnhamos à época: com a declarada 
pretensão de conter normas gerais impositivas, em abrangência nacional, a par daquelas unicamente dirigidas à 
Administração Federal, e de outras, respeitantes a outros ramos do direito. Demais disso, alguns de seus dispositivos 
realmente salutares vieram a ser praticamente ‘encampados’, pela nova Constituição” (“Aplicabilidade de normas 
gerais de lei federal aos Estados”, in Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Editora Renovar, Volume nº 
194, out./dez. 1993, p. 97).  
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a proliferação da corrupção administrativa, sem que se aparelhasse a Administração 

Pública para efetivamente coibi-los.”124  

 

A edição da Lei nº 8.666/93 deu-se poucos anos após a promulgação da CF e, bem ou 

mal, respondeu às expectativas da época, aferrando-se, como ficará nítido mais adiante, ao 

discurso constitucional de valorização das regras e princípios, em especial o da moralidade, e de 

controle da atividade administrativa.  

No tópico seguinte, abordarei o conteúdo da CF que efetivamente importa ao tema das 

licitações públicas. Entretanto, pelo fato de haver poucos dispositivos sobre o assunto, opto por 

não compartimentar a análise em eixos; a segmentação, neste caso em particular, prejudicaria a 

compreensão da reforma – ou do seu incentivo –, motivada pelo texto constitucional.  

 

3.2. Conteúdo relevante do diploma normativo 

 

 A CF, no Capítulo VII do Título III (arts. 37 ao 43), traz a disciplina normativa da 

administração pública, que se subdivide em “disposições gerais”, “dos servidores públicos”, “dos 

militares dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios”, e “das regiões”. O dispositivo 

responsável pela constitucionalização do dever de licitar diz respeito ao art. 37, inciso XXI. 

Transcrevo-o abaixo, em sua redação original125: 

 

Constituição Federal de 1988 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao 

seguinte (redação original):  

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 

                                                
124 BORGES, Alice Gonzales, “Aplicabilidade de normas gerais de lei federal aos Estados”, in Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, Editora Renovar, Volume nº 194, out./dez. 1993, p. 97.  
125 O caput do art. 37 da CF foi alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, responsável por nele acrescentar 
mais um princípio, o da eficiência.  
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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” (grifo meu). 

 

 Fixou-se, de uma vez por todas, a obrigação de as administrações públicas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios licitarem. Em função desta regra, os contratos 

celebrados pelo Poder Público que tivessem por objeto obras, serviços, compras e alienações 

dependeriam de processo de licitação pública a ser estabelecido em lei, admitindo-se, 

expressamente, a criação, também por lei, de hipóteses de dispensa de licitação.  

 Além disso, a CF determinou que o procedimento deveria assegurar igualdade de 

condições a todos os concorrentes, não sendo possível a imposição de exigências de qualificação 

técnica e econômica além das indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais; e que o contrato a final celebrado contivesse cláusulas que estabelecessem as 

obrigações de pagamento, as quais não poderiam ser contrárias às condições da proposta 

vencedora126.  

 É importante ressaltar que o termo “igualdade de condições a todos os concorrentes” 

impôs à administração o dever de tratar os licitantes de forma isonômica; isso não significa, no 

entanto, que todos passaram a ter, em função da CF, direito de participar do certame licitatório e, 

muito menos, de ser contratado pelo poder público.  

 Percebe-se, portanto, que a CF estabeleceu patamar mínimo ao grau de abrangência do 

dever de licitar e forneceu parâmetros vinculantes a serem observados pelo legislador 

infraconstitucional quando da edição de diplomas normativos voltados à regulação do tema. 

Assim, não estaria de acordo com a CF, por exemplo, a exigência de os licitantes demonstrarem 

qualificação técnica ou econômica superiores à necessária para o cumprimento do objeto da 

licitação.  

 A CF para além de ter imposto o dever geral de licitar à administração pública e de ter 

condicionado a contratação de obras, compras, serviços e alienações à prévia instauração de 

procedimento licitatório, determinou, em seu art. 175, que a delegação a particulares da prestação 

                                                
126 Cf. MONTEIRO, Vera, Licitação na Modalidade de Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), São Paulo, 
Malheiros Editores, 2ª edição, 2010, pp. 19-20. 
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de serviços públicos nos regimes de concessão ou permissão também deveria ser precedida de 

licitação. Observe-se o conteúdo do dispositivo: 

 

Constituição Federal de 1988 

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” 

(grifo meu) 

 

 Outro dispositivo constitucional que trouxe implicações importantes às licitações e 

contratos refere-se ao inciso XXVII do art. 22. Confira-o em sua redação original127: 

 

Constituição Federal de 1988 

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a 

administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle”.  
 

Tal como noticia Diogo de Figueiredo Moreira Neto, havia sérias dúvidas, sob a 

Constituição de 1969, relativas à “natureza jurídica das normas sobre licitações e contratos 

administrativos, se seriam elas de direito financeiro ou de direito administrativo”128. O 

enquadramento numa ou noutra categoria era extremamente relevante, visto que a Constituição 

de 1969 atribuía à União competência para editar “normas gerais sobre orçamento, despesas e 

gestão patrimonial e financeira de natureza pública”129; ela nada dizia sobre normas gerais de 

licitação e contratos.  

                                                
127 O dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, havendo pequenas modificações de redação 
e a determinação expressa de que as normas gerais de licitação deveriam observar o art. 37, inciso XXI da CF e, 
também, o fato de que as empresas estatais poderiam gozar de regulamentos próprios de licitação, compatíveis com 
seu regime jurídico de direito privado. Veja-se a redação atual do dispositivo: “art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: (...) XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1º, III”.   
128 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, “Normas gerais sobre licitações e contratos administrativos – natureza e 
identificação no estatuto jurídico federal vigente – perspectiva de novos projetos modernizadores” in Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Editora Renovar, Volume nº 189, jul./set. 1992, p. 39. 
129 Constituição Federal de 1969, art. 8º, inciso XVII, “c”.  
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O silêncio da Constituição sobre o assunto justificava-se em boa medida pelo fato de a 

legislação, desde o inicio do século, ter vinculado as normas sobre contratações públicas às 

finanças do Estado130.  

No entanto, apesar de a CF de 1988 ter posto um fim à polêmica sobre a União ter ou não 

competência para legislar sobre o tema, outra persistiu: o que se deveria entender por normas 

gerais? Quais seriam os limites entre normas gerais e normas específicas? Quais seriam os limites 

que apartariam a competência da União para legislar sobre normas gerais e dos Estados e 

Municípios para criarem normas específicas? Aliás, a CF teria, necessariamente, dado espaço a 

Estados e Municípios para editarem normas sobre licitações e contratos? Estas questões 

continuam em aberto, apesar de interessantes trabalhos as terem abordado131.  

 

3.3. Conclusões parciais 

 

A Constituição Federal de 1988 foi confeccionada em um momento muito particular da 

história do Brasil, sendo praticamente impossível dissociá-la do seu tempo. Seus objetivos e sua 

estrutura mesma foram impregnados por uma vontade generalizada de volta da democracia e pelo 

receio de, futuramente, se romper novamente com a ordem democrática e com os preceitos 

constitucionais.  

Dessa forma, a tônica das reformas promovidas pela constituinte – se é que se pode 

apontar algo como predominante – foi a busca pela inserção, no texto da CF, de dispositivos que, 

de um lado, afirmassem direitos e garantias – que se pleiteava ou temia perder – e, do outro, que 

fossem capazes de limitar o poder, buscando-se com isso impedir futuros abusos e desmandos. 

Em função de suas características, a CF acabou fortalecendo o discurso de valorização dos 

princípios e regras jurídicos em detrimento da liberdade do Estado.  Houve, assim, uma 

significativa e indiscutível ampliação dos mecanismos de controle sobre a atividade 

administrativa.  
                                                
130 É o que fez o Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União.  
131 Vera Monteiro, baseada em pesquisa exaustiva, fez um apanhado geral sobre o posicionamento da doutrina 
jurídica no assunto. Conferir Licitação na Modalidade de Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), São Paulo, 
Malheiros Editores, 2ª edição, 2010, pp. 59-81. 
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É este o contexto no qual se optou por constitucionalizar o debate sobre a disciplina 

normativa das licitações. A decisão do constituinte acabou fornecendo parâmetros mínimos e 

diretrizes básicas a serem necessariamente observados pelo legislador infraconstitucional e pela 

administração pública quanto ao grau de abrangência do dever de licitar e à forma pela qual a 

administração deveria lidar com os interessados em com ela contratar.  

Abriu-se, portanto, um feixe de luz sobre o caminho que as futuras reformas legislativas 

trilhariam. Ao mesmo tempo, gerou-se um sentimento de que ainda estava por vir o diploma 

normativo que regulamentaria à contento as normas constitucionais sobre as licitações e 

contratos. Em outras palavras, que fosse capaz de retratar com fidedignidade o espírito e a 

vontade da CF.  

  

4. A Lei nº 8.666/93 

 

4.1. Considerações iniciais e notas metodológicas 

 

A Lei nº 8.666, aprovada em 21 de junho de 1993, tal como apontado anteriormente, não 

inaugurou uma nova fase das licitações no Brasil. Isso porque ela foi construída sobre o mesmo 

modelo jurídico de regulação das contratações públicas que permeou o Decreto-Lei nº 2.300/86. 

Ou seja, apostou-se, também neste caso – e ainda com maior intensidade –, na ideia de que as 

normas jurídicas seriam capazes de objetivamente fornecer todos os parâmetros adequados e 

necessários à boa contratação, minimizando, a todo custo, o papel dos agentes públicos nos 

processos de compras governamentais. Enfim, tudo indica, como se verá, que a Lei nº 8.666/93 

se valeu da mesma técnica normativa utilizada pela legislação precedente.  

Apesar de este diploma normativo apresentar profundos traços de continuidade, creio ser 

necessário, para uma melhor compreensão do seu conteúdo e de suas características, observar 

com mais atenção a trajetória que culminou na sua aprovação pelo Congresso Nacional. Esta 

intuição funda-se em algumas constatações.  
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A primeira, e a mais simplória delas, diz respeito ao fato de que a Lei nº 8.666/93 está em 

vigor. Trata-se da espinha dorsal do sistema brasileiro de contratações públicas, contendo regras 

essenciais relativas às licitações e contratos.  

A segunda razão, refere-se à suspeita de que, com sua promulgação, atingiu-se o ápice de 

uma tendência à unificação de procedimentos e modalidades de contratação e à ampliação do 

dever de licitar – internamente à administração pública federal, abrangendo tanto a administração 

direta quanto a indireta, e em relação às administrações, dos Estados e Municípios.  

Levanto aqui a hipótese de que ao mesmo tempo em que a Lei nº 8.666/93 reflete a 

essência do fetichismo legal, ela também, paradoxalmente, representa sua decadência, já que há 

indícios de que as reformas jurídicas posteriores tenham se afastado do modelo legal 

característico da terceira fase das licitações públicas. 

A terceira e última razão que me motiva a colocar uma lupa de aumento sobre o período 

de confecção deste diploma normativo liga-se ao fato de que, pela primeira vez, a reforma do 

sistema jurídico de contratações públicas deu-se em um ambiente efetivamente democrático132. 

As reformas anteriores, como visto, valeram-se de um instrumento jurídico típico do regime 

militar, o decreto-lei, que permitia ao Presidente da República aprovar normas esquivando-se do 

controle do Congresso Nacional.  

Assim, tendo-se em mente a transparência inerente ao processo legislativo democrático, 

emergem as seguintes dúvidas: como, de fato, surgiu a Lei nº 8.666/93? O que motivou a 

reforma? O que preocupava o legislador à época? Objetivou-se melhorar a gestão pública ou 

tornar as compras governamentais mais eficientes? Como se desenvolveu o atual sistema de 

contratações? É possível observar a atuação de grupos de interesses no processo legislativo?  

 Com a intenção de conhecer à fundo o processo legislativo da Lei nº 8.666/93 e de tentar 

identificar i) as razões que levaram à sua edição, ii) os objetivos que perseguiu, iii) os problemas 

que procurou solucionar, iv) os grupos de interesse envolvidos na reforma legislativa e v) o 

modelo de licitações públicas que instituiu, analisei os documentos relativos à tramitação do 

                                                
132 Esta afirmação parte da premissa de que o Código de Contabilidade da União e o Regulamento Geral de 
Contabilidade Pública foram os marcos iniciais da disciplina jurídica das licitações públicas, não sendo apropriado, 
portanto, falar que sua edição operou uma reforma. Reformas, por óbvio, pressupõem a existência de um objeto a ser 
reformado.   
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projeto de lei133 aprovado pelo Congresso Nacional134. A seguir, descreverei, de forma sintética, a 

maneira pela qual organizei este material de pesquisa. 

 Inicialmente, analisei e sistematizei os debates legislativos, ou seja, os registros das falas 

dos congressistas (Deputados Federais e Senadores da República) que se manifestaram durante a 

tramitação do Projeto de Lei nº 1.491/91 – PL –, seja em plenário, seja nas comissões.  

Para tanto, fiz um fichamento do discurso dos congressistas e, paralelamente, organizei 

uma tabela com base no formulário anexo (Anexo I), sintetizando as informações que considero 

relevantes para o objeto deste trabalho135.  

O formulário se subdivide em duas categorias principais: caracterização geral e debates 

parlamentares. A primeira categoria volta-se à identificação dos parlamentares que fizeram 

contribuições relevantes para o debate legislativo136 (nome, partido político e unidade da 

federação pela qual se elegeu). A segunda delas volta-se à análise detida dos discursos, por meio 

da qual extraí elementos que fossem capazes de revelar a visão dos parlamentares sobre a lei de 

licitações a ser aprovada.  

Penso ser relevante, neste momento, esclarecer o item nº 5 do Anexo I, que visa 

identificar, na fala dos parlamentares, se demonstraram ou não ter preferência por uma lei geral 

de licitações do tipo maximalista ou minimalista.  

Havia, previamente à edição da Lei nº 8.666/93, um debate sobre as características e 

limites das normas gerais de contratações públicas e sobre qual deveria ser seu grau de 

detalhamento e abrangência – abarcando, de um lado, União, Estados, Municípios e, do outro 

lado, a administração direta, empresas estatais, fundações, autarquias, etc137.  

                                                
133 Faço referência ao Projeto de Lei nº 1.491/91, de autoria do Deputado Luís Roberto Ponte.  
134 Obtive os documentos relativos à tramitação do PL nº 1.491/91 por meio de uma consulta via e-mail à Secretaria 
de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. O Sr. Humberto Caetano de Sousa, membro do setor de 
Coordenação de Informação Legislativa, no dia 8 de novembro de 2010, me encaminhou os debates legislativos, as 
emendas parlamentares, os pareceres das comissões legislativas e os substitutivos apresentados na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. 
135 Para a elaboração do Anexo I, utilizei-me, como modelo, do formulário desenvolvido e apresentado por Carolina 
Cutrupi na disciplina Pesquisa em Direito, do Mestrado em Direito e Desenvolvimento da FGV-SP. 
136 Por relevantes, considero as contribuições que digam respeito, ainda que perifericamente, ao tema das licitações 
públicas. Foram desconsideradas as manifestações sobre temas alheios ao objeto desta pesquisa. Reconheço, no 
entanto, que este critério comporta alguma dose de subjetividade.  
137 Este debate aparece, ainda que tangencialmente, no artigo intitulado “Normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos – natureza e identificação no estatuto jurídico federal vigente – perspectiva de novos projetos 
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Em razão disso, é importante avaliar se – e de que forma – os parlamentares indicam o 

modelo de licitações públicas que, a seu ver, seria mais adequado à realidade brasileira: uma lei 

de licitações maximalista – abrangente e detalhista –, ou minimalista – menos abrangente e 

detalhista. 

Para atingir os objetivos pretendidos com a pesquisa, utilizei-me, também, da leitura dos 

substitutivos apresentados ao longo do processo legislativo e dos pareceres emitidos pelas 

comissões parlamentares138. Estes documentos foram úteis para revelar a articulação de 

pretensões e interesses na criação da nova legislação sobre licitações públicas.  

 

4.2. A reforma da lei geral de licitações brasileira 

 

 Em 10 de junho de 1991, o então Deputado Federal Luis Roberto Ponte (PMDB – RS) 

apresentou ao plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 1.491, que procurava 

instituir normas para licitações e contratos da administração pública, regulamentando o art. 37, 

inciso XXI da Constituição Federal – CF139. É certo que este não era o único projeto de lei que 

procurava regulamentar as licitações públicas. Outros, anteriores e posteriores a ele, foram 

propostos, mas, por razões que escapam ao objeto desta pesquisa, não tiveram força política para 

tramitar autonomamente no Congresso Nacional; todos os demais foram atraídos pela força 

gravitacional do Projeto de Lei nº 1.491/91, sendo a ele apensados140.  

                                                
modernizadores” (in Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Editora Renovar, Volume nº 189, jul./set. 
1992, p. 39-57), de Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 
138 Refiro-me às seguintes comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados, e Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
Comissão de Trabalho, Legislação e Serviço Público, no Senado Federal. 
139 Redação da Constituição Federal da época (antes da modificação promovida pela Emenda Constitucional nº 19 de 
1998): “Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade 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”. 
140 Na Câmara dos Deputados, foram apensados ao PL nº 1.491/91 os seguintes projetos de lei: 2.864/92 (Aloizio 
Mercadante); 5.093/90 (Antonio Carlos Mendes Thame); 1.561/91; 5.433/90 (Senador Mauricio Correa); 6.124/90 
(Senador Márcio Lacerda); 860/91 (Deputado Rubens Bueno); 1.593/91 (poder executivo); 2.215/89 (Deputado 
Adhemar de Barros Filho); 1.251/88 (Deputado Nilson Gibson); 2.019/89 (Deputado José Carlos Coutinho); 
1.643/89 (Deputado Luiz Salomão); 2.577/89 (Deputado Ricardo Fiúza); 2.320/89 (Deputado Costa Ferreira); 
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Merece destaque o período no qual o PL nº 1.491/91 foi proposto: o Presidente da 

República Fernando Collor de Mello, empossado no dia 15 de março de 1990, completava pouco 

mais de um ano de governo e, desde o início do ano de 1991, começavam a surgir suspeitas de 

compras superfaturadas em sua administração. As suspeitas, pouco a pouco foram ganhando 

consistência e em 1º de junho de 1992 o Congresso Nacional decidiu instalar uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar supostas irregularidades no relacionamento entre Paulo 

César Farias, conhecido como PC Farias, e o governo Collor. Esta sequência de eventos, como é 

amplamente conhecido, resultou na abertura do processo de impeachment do Presidente da 

República e na sua posterior cassação.  

O ambiente político vivido pelo Congresso Nacional e a eclosão de uma série de 

escândalos envolvendo o governo criou uma espécie de janela de oportunidade para que fosse 

alterado o diploma normativo que regulamentava justamente o grande foco de corrupção do 

momento: as contratações públicas.  

Esta percepção é corroborada pelo interessante depoimento do Senador Gerson Camata 

(PDC – ES), quando da tramitação do PL nº 1.491/91 no Senado Federal141. Apesar de 

relativamente longo, penso ser elucidativa a sua transcrição142: 

 

“Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho acompanhando a tramitação deste projeto de lei, 

que, no final, é uma fusão de inúmeras iniciativas com o mesmo objetivo, juntamente 

com o Senador Elcio Álvares, que foi o Relator da Comissão criada para analisar 

irregularidades no relacionamento das empreiteiras com o Governo Federal. Aquela 

comissão originou-se de denúncias feitas em Belo Horizonte pelo Deputado Antônio 

Pontes, denúncias essas que antecipavam o resultado a que chegou a CPI do PC [Farias]. 

Na verdade, as denúncias feitas pelo Deputado Pontes eram um preâmbulo daquilo que 

toda a CPI do PC acabou descobrindo, depois a Comissão Especial de Investigação do 

Senado acabou confirmando e o Plenário do Senado acabou decidindo. (...) O resultado 

                                                
2.884/89 (Deputado Nelton Friedrich); 6.103/90 (Deputados Luiz Salomão e Nelton Friedrich); 1.939/91 (Deputado 
Maviael Cavalcanti); 1.546/91 (José Santana de Vasconcelos); 2.795/92 (Deputados Edison Fidelis e Luis Roberto 
Ponte). No Senado Federal foram apensados ao PL nº 1.491/91 os seguintes projetos de lei: 136/91; 336/91; 55/92; 
61/92 (CPI - Obras Públicas); 47/92 (Fernando Henrique Cardoso); 95/90 (originado na Câmara dos Deputados); e o 
anteprojeto de lei do Tribunal de Contas da União (Aviso nº 436/TCU, de 10/06/92).  
141 Quando um projeto de lei da Câmara dos Deputados é enviado para a apreciação do Senado Federal, a ele é 
atribuída uma nova numeração. Como pode ser observado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, 25/06/92, p. 
5145, o PL nº 1.491/91, no Senado Federal, foi classificado como Projeto de Lei da Câmara nº 59/92.  
142 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 596-597.  
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de todo esse trabalho foi feito a dez mãos, se consubstancia no substitutivo do Senador 

Pedro Simon. (...) chegamos agora (...) a um projeto importante, fundamental e que 

continua o trabalho que o Congresso Nacional fez através da CPI das Empreiteiras, da 

CPI do PC, logo a seguir, nas investigações que a Câmara Federal promoveu, as 

investigações presididas pelo Senador Elcio Álvares na Comissão Especial de 

impeachment do Senado. Esse trabalho deve continuar e prossegue exatamente nesta 

manhã, quando o Senado vai votar o substitutivo do Senador Pedro Simon, que traça 

normas, coíbe abusos, acerta situações, impõe uma legislação mais rigorosa do que o 

caduco Decreto nº 2.300, sobre as licitações federais.” 

 

O trecho transcrito revela que o caso PC Farias não foi apenas o estopim da reforma do 

sistema de contratações públicas brasileiro, tal como as inúmeras referências dos parlamentares a 

este episódio sugeririam143. A descoberta deste episódio de corrupção endêmica no governo 

federal foi o início de um longo processo de investigação, diálogos e acordos que tem como 

ápice, ou etapa final, a aprovação de uma nova legislação sobre licitações públicas que fosse 

capaz de moralizar e coibir abusos no relacionamento entre a administração pública e a iniciativa 

privada. Neste sentido, é emblemático o final de um dos discursos do Senador Gerson Camata144: 

 

“Depois da votação do impeachment, esse é o passo [aprovação da nova lei de licitações] 

mais importante que o Congresso Nacional dá na tentativa de se ‘passar o Brasil a limpo’ 

e de melhorar as condições da moralidade pública e da administração pública brasileira”.  

                                                
143 O Deputado Federal Tidei de Lima (PMDB-SP), por exemplo, ao argumentar pelo endurecimento da nova 
legislação sobre contratações públicas afirma o seguinte: “é justamente para evitar que aqueles que construíram essa 
situação de hoje no Brasil, como o Sr. Paulo César Farias, tenham condições de operar com tranqüilidade. Com esse 
texto, terão dificuldades de fazer isso” (Diário do Congresso Nacional, Seção I, 17/06/92, p. 13638). O Deputado 
Federal Elcio Álvares (PFL-ES) mencionou o seguinte: “quando foi redigida a carta de Belo Horizonte, que 
participaram vários empreiteiros da construção civil, essa carta provocou um impacto no país. É importante, hoje, 
fazermos um registro histórico. Naquela época, já se comentava com insistência que o Sr. Paulo César Farias 
aparecia em várias transações como intermediário de obras públicas, fazendo com que as grandes empreiteiras 
nacionais se submetessem a sua influência no governo. (...) Confesso, sinceramente, foi um dos momentos mais 
dolorosos quando percebemos que a sombra do Decreto nº 2.300 eram feitos vários artifícios no sentido de laquear a 
administração e todos aqueles que quisessem realmente gerenciar os negócios do Estado com honestidade” (Diário 
do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 598). Por fim, vale mencionar a manifestação do Deputado Federal 
Jones Santos Neves (PL-ES): “’todos estamos sendo hipócritas aqui’. Com essas palavras, Sr. Presidente, o Sr. PC 
Farias, na CPI do PC, estarreceu a Nação. (...) Nas entranhas do processo contra o Ex-Presidente Collor, o que se viu, 
cristalinamente, foi que o dinheiro sujo da corrupção jorrava, aos borbotões, sobretudo através dos procedimentos 
das licitações públicas. (...) Lamento abordá-lo aqui e agora. Mas, se há um momento político adequado para refuçar 
coisas desagradáveis, constranger alguns e talvez insultar outros, limpando entretanto, o nosso caminho rumo ao 
futuro sadio para a Nação, o momento é este: o momento em que a Câmara dos Deputados irá disciplinar de vez esta 
obscura e escusa questão das licitações públicas” (Diário do Congresso Nacional, Seção I, 29/04/93, p. 8326).  
144 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 600.  



 

 

78 

 

É curioso notar nos debates legislativos que os parlamentares, de um modo geral, viam na 

aprovação da nova lei sobre licitações públicas uma forma de responder às demandas da 

sociedade, de um lado, por mais lisura na conduta do governo e, do outro, por justiça ante a 

descoberta de incontáveis falcatruas nas contratações públicas. Além disso, fica patente nos 

discursos dos congressistas a crença de que a lei – representando o direito como um todo – é 

capaz de cercar a corrupção e de moralizar a administração pública brasileira. Para ilustrar estas 

observações, transcrevo um excerto da fala do Senador da República Elcio Álvares (PFL-ES)145 e 

outro da fala do Senador Pedro Simon (PMDB-RS)146: 

 

“O Poder Legislativo não pode ficar insensível ao clamor público. Quando existe clamor 

público, como foi a Carta de Belo Horizonte, é sinal de que alguma coisa está errada, e 

V. Exª [fazendo referência ao Senador Gerson Camata] tem sido o intérprete, com muita 

objetividade desses clamores que vêm do Espírito Santo. (...) Nesse sentido, o 

substitutivo Pedro Simon é claro, transparente e nos dá uma tranquilidade total de que, 

se alguma coisa houver, não será mais com a complacência do texto legal, conforme 

ocorria à sombra do Decreto nº 2.300” 

“Esse projeto [substitutivo do Senado Federal ao PL nº 1.491/91] é duro. Pessoas vão 

gritar, vão espernear. Penso que não devemos ter um projeto mole, com furos, com saída 

para tudo quanto é lado. Vamos votar um projeto que é bastante duro e que talvez 

necessite ser amaciado. Agora, isso aqui é duro, dá cadeia, dá penas inafiançáveis”. 

 

 

4.2.1. Porque reformar o Decreto-Lei nº 2.300/86? 

 

 O Decreto-Lei nº 2.300/86, muito provavelmente em razão dos escândalos de corrupção 

envolvendo contratações públicas, era visto, pelos parlamentares, como a fonte de todos os males, 

o responsável pela “onda de corrupção, de desmoralização da função pública do país inteiro”147.  

                                                
145 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 599.  
146 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 665.  
147 Trecho da fala do Senador Gerson Camata extraído do Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 597.  
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 Os congressistas enxergavam na legislação vigente até o momento um sem número de 

“furos”, seja porque o diploma normativo deixava uma excessiva margem de discricionariedade 

para o agente público – como fica implícito na fala do Senador Pedro Simon148 –, seja porque o 

Decreto-Lei era detalhista demais e, em razão disso, dava azo às mais variadas interpretações, 

abrindo margem para a corrupção proliferar – como defendeu o Deputado Federal José Luiz Maia 

(PDS-PI)149.  

 No curso do processo legislativo emergiram temas do Decreto-Lei nº 2.300/86 apontados 

pelos parlamentares como problemáticos e que precisariam ser corrigidos. O primeiro deles, já 

mencionado anteriormente, diz respeito à possibilidade de se contratar diretamente, por 

inexigibilidade de licitação, os serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização150.  

Como aponta o Senador Pedro Simon, este dispositivo, ao dar ao administrador público a 

discricionariedade para decidir o que se enquadraria ou não no conceito de “notória 

especialização”, abria, a seu ver, uma válvula de escape para a corrupção. Confira-se151:  

 

“Nobre Senador Eduardo Suplicy, a notória especialização rechaçada em inúmeras 

assentadas dos Ministros do Tribunal de Contas da União, quando tratada no art. 23 do 

malfadado Decreto-Lei nº 2.300, tem sido motivo dos maiores escândalos, pois o melhor 

engenheiro, no critério subjetivo do administrador, acaba, muitas vezes por ser sempre o 

seu melhor amigo” 

 

                                                
148 Ao responder a uma provocação do Senador Eduardo Suplicy, o Senador Pedro Simon afirmou o seguinte: 
“Nobre Senador Eduardo Suplicy, a notória especialização rechaçada em inúmeras assentadas dos Ministros do 
Tribunal de Contas da União, quando tratada no art. 23 do malfadado Decreto-Lei nº 2.300, tem sido motivo dos 
maiores escândalos, pois o melhor engenheiro, no critério subjetivo do administrador, acaba, muitas vezes por ser 
sempre o seu melhor amigo” (Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 674). 
149 Ao propor uma emenda substitutiva do PL nº 1.491/91, o Deputado afirmou: "consideramos, no entanto, que o 
ideal sobre o assunto, que já está bastante codificado no Decreto-Lei nº 2.300/86, seria um projeto menos detalhado 
para evitar "furos". Em geral é sobre o excesso de detalhes que o fraudador e corrupto se debruça para encontrar 
caminhos esquecidos. Os detalhes em qualquer concorrência devem ser escritos no Edital por uma Comissão de 
Licitação que se reclinará nas indicações de um órgão técnico" (Diário do Congresso Nacional, Seção I, 28/05/92, p. 
10945).  
150 É o que dispunha o Decreto-Lei nº 2.300/86, após as alterações promovidas pelo Decreto-Lei nº 2.348/87 : “Art. 
23. É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade de competição, em especial: (...) II – para a contratação de 
serviços técnicos enumerados no art. 12, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização”.  
151 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 674. 
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Outro ponto do Decreto-Lei nº 2.300/86 ressaltado nos debates legislativos refere-se ao 

tipo de licitação denominada de preço-base, prevista em seu artigo 37, inciso IV152, e que o PL nº 

1.491/91 tentou, em um primeiro momento, manter em seu artigo 44, inciso IV153.  

O Deputado Israel Pinheiro (PRS-MG), em mais de uma ocasião, bradou contra o tipo de 

licitação por preço-base. Em linhas gerais, o Deputado alegou que este tipo de licitação dependia, 

invariavelmente, da elaboração, por parte da administração pública, de um cauteloso projeto 

executivo – algo não obrigatório de acordo com o Decreto-Lei nº 2.300/86. Assim, segundo o 

parlamentar,  a administração, sem dispor dos estudos técnicos necessários, “chutava” um preço 

máximo para a licitação. Consequentemente, era comum que as empresas participantes do 

certame licitatório ajustassem suas propostas de modo a ocorrer um empate, levando a disputa a 

ser resolvida por sorteio. Confira-se154: 

 

“(...)precisamos acabar com a figura do preço-base. Cabe ressaltar que isso é o que há de 

mais grave no projeto [nº 1.491/91]. O preço-base existe nos países do Primeiro Mundo 

com a finalidade de balizar e informar as empresas concorrentes. O Governo, que é a 

autoridade competente, estabelece um preço-base. Aqui no Brasil, quiseram adotar uma 

técnica que eu condeno e que está repetida neste projeto – ela vem do Decreto-Lei nº 

2.300: o Governo não faz o cálculo do projeto executivo. Como tem pressa da execução 

da obra, coloca-a em licitação sem o projeto executivo. Diz que o preço-base é “X”, e 

qualquer empresa pode entrar com “X” menos 15%, tal como aconteceu com o metrô de 

Brasília e com a Linha Vermelha, no Estado do Rio de Janeiro, que não tem projeto final 

de engenharia. Resultado: todas as firmas entraram com o mínimo de 15% do preço-

base. E o que aconteceu? Fizeram um sorteio”.  

 

                                                
152 Art. 37. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou 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. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, constituem-se 
tipos de licitação: (...) IV – a de preço-base, em que a Administração fixe um valor inicial e estabeleça, em função 
dele, limites mínimo e máximo de preços, especificando no ato convocatório”.  
153 Redação original do PL nº 1.491/91: “Art. 44 – 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. Parágrafo 
1º - Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação para obras, serviços e compras, exceto nas modalidades 
de concurso e leilão: (...) IV – a de preço-base, em que a Administração fixa um valor inicial e estabelece em função 
dele limites mínimo e máximo de preços aceitáveis, especificados e explicitados no ato convocatório, caracterizando 
o mês e o ano a que se referem”. A versão original do PL nº 1.491/91 pode ser encontrada no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=192797 
154 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 28/05/92, p. 10926.  
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Nem todos os parlamentares manifestaram-se contrariamente ao tipo de licitação por 

preço-base, proveniente do Decreto-Lei nº 2.300/86. O Deputado Aloizio Mercadante (PT-SP), 

tal como ser observado no trecho abaixo, defendeu a manutenção da indicação do preço mínimo 

por parte da administração e a possibilidade de o licitante ofertar preço inferior a ele, desde que o 

PL nº 1.491/91 também incorporasse o chamado performance bond (seguro-garantia) para 

proteger o poder público em caso de inadimplemento contratual. Veja-se155:   

 

“(...) acreditamos que é possível manter o preço mínimo, desde que haja o seguro 

obrigatório exclusivamente para esse caso. Dessa forma, o Poder Público estará 

protegido diante de eventual contrato, com a segurança de um seguro, o performance 

bond, como existe hoje na Europa e nos Estados Unidos. Podemos trabalhar com o 

preço-base, desde que seja permitido o lance mínimo, assegurado através de uma carta 

de fiança de seguro (...)”.  

 

O último dos aspectos problemáticos do Decreto-Lei nº 2.300/86 salientado pelos 

congressistas diz respeito aos limites pré-estabelecidos em lei para as modalidades de licitação 

(convite, tomada de preços e concorrência), artigo 21156, e a possibilidade de parcelar a execução 

de obras ou serviços.  

O Senador Gerson Camata, alertou para uma prática que, segundo o parlamentar, 

costumava ser recorrente. O poder público segmentava determinadas obras ou serviços em tantas 

partes quantas fossem necessárias para realizar uma série de convites ou tomadas de preços, ao 

invés de apenas uma concorrência – o que, pelo valor da obra ou serviço, em sua integralidade, 

seria obrigatório. Transcrevo abaixo um trecho do depoimento do Senador: 

 

“O que os prefeitos estão fazendo hoje? (...) Com uma carta-convite, eles chamam três 

amigos e dizem assim: ‘fulano, você apresenta o preço tal, que você vai ganhar; depois o 

outro ganha a outra; e, aí, você nos arranja tantos por cento’. Eles estão fazendo o 

                                                
155 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 28/05/92, p. 10926.  
156 Decreto-Lei nº 2.300/86: “Art. 21. 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 CZ$ 1.500.000,00 b) tomada de preços até CZ$ 15.000.000,00 c) 
concorrência acima de CZ$ 15.000.000,00; I – para compras e serviços não referidos no item anterior: a) convite até 
CZ$ 350.000,00 b) tomada de preços até CZ$ 10.000.000,00 c) concorrência acima de CZ$ 10.000.000,00.   
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seguinte:  (...) ‘tomada de preço para terraplanagem do terreno onde será construída a 

escola’; vai no limite. Então ganha o amigo dele, vai lá e terraplana. Diz assim: ‘tomada 

de preço para o fornecimento de tijolos e telhas para a construção da escola’; vai no 

limite. Ele não faz licitação. Depois: ‘tomada de preço para obras de construção de 

alicerce’. Então, com cinco tomadas de preço, ele faz uma obra de 10 bilhões de 

cruzeiros”.  

 

Apesar de os congressistas terem apontado alguns dos pontos controversos do Decreto-

Lei nº 2.300/86, tenho a impressão de que a grande razão que justificaria a sua revogação recai 

sobre o simples fato de um complexo sistema de corrupção nas contratações públicas ter sido 

instalado à despeito da sua existência. Tudo indica que o problema não estava neste ou naquele 

dispositivo, mas na manutenção de um diploma normativo que, apesar da tentativa de 

regulamentar as compras governamentais, tivesse permitido o alastramento de práticas ilícitas. 

Em outras palavras, o caso PC Farias não teria passado de um pretexto para se alterar a legislação 

vigente.  

 

4.2.2 O debate sobre o modelo da lei de licitações 

 

 Antes de ingressar no tema central deste tópico, descreverei sinteticamente o caminho 

legislativo percorrido pelo PL nº 1.491/91, desde a sua propositura na Câmara dos Deputados, em 

16 de janeiro de 1991, até a sua remessa para a sanção do Presidente da República, em 28 de 

maio de 1993. Penso que a descrição deste percurso auxiliará na visualização do modo pelo qual 

o debate acerca do modelo da nova lei de licitações ocorreu.  

 

4.2.2.1. Breves considerações sobre a tramitação do PL nº 1.491/91 

 

O PL nº 1.491/91, quase um ano após a sua propositura e antes de se iniciarem os debates 

parlamentares acerca de seu conteúdo, foi submetido, por votação em plenário, à tramitação em 

regime de urgência. Isso fez com que a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público (Relator Deputado Tidei de Lima – PMDB-SP) e a Comissão de Constituição e Justiça e 
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de Redação (Relator Deputado Roberto Magalhães – PFL-PE) tivessem que se manifestar com 

brevidade e com que os deputados propusessem, desde logo, as emendas modificativas do 

conteúdo do PL.  

A polêmica suscitada pelo PL nº 1.491/91 foi tamanha que até o momento da elaboração 

do primeiro parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público tinham sido 

propostas perto de 900 emendas parlamentares, havendo, inclusive, um substitutivo ao PL 

elaborado pelo Deputado Tidei de Lima.  

Após a leitura e publicação de dois pareceres das Comissões de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público e de Constituição, Justiça e Redação, intercalados por votações 

e discussões parlamentares em plenário e a apresentação de quatro substitutivos ao PL nº 

1.491/91, a redação final do projeto de lei foi aprovada e o texto foi enviado para a apreciação do 

Senado Federal.  

No Senado Federal, o Senador Pedro Simon (PMDB-RS), nomeado relator da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, expediu um minucioso parecer analisando os dispositivos 

do Projeto de Lei da Câmara nº 59/92 (numeração do PL nº 1.491/91 no Senado), resultando na 

sua aprovação por meio de um novo substitutivo. A Comissão de Serviços e Infra-Estrutura, cuja 

relatoria coube ao Senador Júlio Campos (PFL-MT), aprovou integralmente o projeto de lei 

apresentado pelo Senador Pedro Simon, seguindo-se à proposição de emendas parlamentares. 

Após a apresentação de outro substitutivo e de novos pareceres das Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania e de Serviços e Infra-Estrutura, o PLC nº 59/92 foi enviado de volta à Câmara 

dos Deputados.  

O substitutivo do Senado Federal causou intenso mal-estar na Câmara dos Deputados, 

tendo sido, de imediato, rejeitado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público, agora sob a relatoria do Deputado Walter Nory (PMDB-SP). A Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, por seu turno, aprovou o substitutivo, mas com ressalvas. O 

Deputado Luis Roberto Ponte, de modo a convencer seus pares de que o substitutivo do Senado 

Federal piorava o projeto de lei por ele proposto, elaborou um curioso documento intitulado “O 

que, na verdade, contém o substitutivo do Senado ao projeto de lei que institui normas para 



 

 

84 

licitações e contratos da administração pública”157. Documento este que teve papel decisivo no 

curso do processo legislativo. 

Assim, tendo a Câmara dos Deputados decidido manter o PL nº 1.491/91, com 

modificações sugeridas pelo substitutivo do Senado Federal, seguiu-se à votação dos destaques 

propostos pelos deputados – por meio dos quais seria possível aprovar ou rejeitar a redação e o 

conteúdo de dispositivos específicos do projeto de lei. Finda a votação dos destaques, o PL nº 

1.491/91 foi aprovado e enviado à sanção do Presidente da República.  

 

4.2.2.2. Maximalistas versus minimalistas 

 

O pano de fundo da oposição ressaltada neste tópico – maximalistas versus minimalistas – 

pode ser sintetizado nas seguintes indagações: como deve ser o modelo legal das licitações 

públicas? De que forma as regras jurídicas podem contribuir para a construção de um bom 

sistema de contratações públicas?  

A estas perguntas, os maximalistas responderiam afirmando que um bom modelo legal 

seria aquele que procurasse antever, por meio de dispositivos legais, as escolhas e caminhos que 

pudessem levar a uma boa contratação pública158. A aposta é a de que a lei deveria ser minuciosa, 

detalhista e abrangente, devendo ser capaz de cercar a discricionariedade da administração 

pública.  

Os minimalistas, por outro lado, responderiam às indagações afirmando que um bom 

modelo legal seria aquele que fosse capaz de gravar na lei os elementos essenciais à realização 

das licitações; suas diretrizes fundamentais. A ideia, neste caso, é a de que a lei deveria limitar-se 

a dizer o básico e que deveria evitar o casuísmo e a minudência. As decisões pontuais sobre as 

contratações públicas deveriam ser tomadas noutro âmbito, que não o legal.  

Assim, ao aplicar aos discursos dos parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados como 

do Senado Federal, o item nº 5 do Anexo I, procurei medir, a partir de suas falas, se 

manifestavam ou não algum tipo de preferência por um modelo de lei maximalista – abrangente e 

                                                
157 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/93, p. 7576.  
158 Não é relevante, neste momento, precisar o que se 
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detalhista –, ou minimalista – menos abrangente e detalhista. É importante esclarecer que a 

análise se restringiu ao universo de 30 congressistas que apresentaram contribuições 

significativas para o debate legislativo sobre a lei de licitações públicas brasileira que substituiria 

o Decreto-Lei nº 2.300/86159.  

 A sistematização dos dados revelou que poucos parlamentares, em suas falas, 

manifestaram-se sobre aspectos estruturais do projeto de lei que estava em tramitação (70% dos 

parlamentares não fizeram qualquer comentário que se conectasse a este debate). Dentre os que 

se posicionaram acerca da estrutura do PL nº 1.491/91, houve uma singela preponderância 

daqueles que preferiam, no plano das ideias, um modelo legal minimalista (17% dos 

parlamentares) sobre aqueles que se declaravam favoráveis a um modelo de lei maximalista (13% 

dos parlamentares).  

Este panorama sobre o posicionamento dos congressistas, apesar de ser um passo inicial, 

diz pouco sobre o debate que se travou acerca do modelo da nova lei de licitações que estava por 

emergir. Para compreendê-lo adequadamente, é preciso segmentar os debates legislativos em pré 

e pós proposição de emendas parlamentares em plenário que, como visto no tópico anterior, 

começaram a ser feitas logo no início da tramitação do PL nº 1.491/91.  

As grandes discussões sobre o modelo da lei de licitações consubstanciado no PL nº 

1.491/91 deu-se na fase anterior às emendas parlamentares em plenário, girando em torno, 

basicamente, de quatro deputados federais: Israel Pinheiro (PRS-MG) e José Serra (PSDB-SP) 

entre os que defendiam o minimalismo como ideia; e Tidei de Lima (PMDB-SP) e Aloizio 

Mercadante (PT-SP) entre os que defendiam o maximalismo como ideia. Como pode ser 

observado, havia, até este momento, um equilíbrio de forças entre as diferentes visões sobre 

como deveria ser, no plano ideal, a legislação sobre contratações públicas. A seguir, descreverei 

os argumentos utilizados pelos congressistas para sustentar suas posições.  

Tidei de Lima, ao ser designado pela presidência da Câmara dos Deputados para elaborar 

o relatório sobre o PL nº 1.491/91 – e posteriormente para ser o relator da Comissão de Trabalho, 
                                                
159 Estes foram os Deputados Federais que apresentaram contribuições relevantes para o debate legislativo da Lei nº 
8.666/93: Israel Pinheiro, Gerson Peres, José Serra, José Luiz Maia, Haroldo Lima, Germano Rigotto, Aldo Rebelo, 
Tidei de Lima, Aloizio Mercadante, Luis Roberto Ponte, Prisco Viana, Walter Nory, Roberto Magalhães, José Santos 
Neves, Luiz Salomão, Manoel Castro, Armando Pinheiro, Paulo Heslander e João Almeida. Estes foram os 
Senadores da República que apresentaram contribuições relevantes para o debate legislativo da Lei nº 8.666/93: 
Pedro Simon, Gerson Camata, Elcio Álvares, Ronan Tito, Júlio Campos, Jutahy Magalhães, Cid Sabóia de Carvalho, 
Nelson Carneiro, Chagas Rodrigues e Magno Bacelar.   
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de Administração e Serviço Público –, foi quem, pela primeira vez, chamou a atenção para as 

características estruturais do projeto de lei.  

Ao iniciar sua fala, o Deputado mencionou que a reforma legislativa pretendia modernizar 

e aprimorar as licitações e contratações públicas aprovando uma lei que regulasse “o 

procedimento de pequenos Municípios de dois mil habitantes, bem como de grandes Municípios 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre” e que normatizasse “Estados 

com economias complexas, como o Estado de São Paulo, e Estados ainda em formação, como o 

Estado do Tocantins”160.  

A estratégia de elaborar uma lei complexa e abrangente estava longe de ser inconsciente. 

O Deputado, mais adiante em seu discurso, reconheceu as dificuldades de se compatibilizar a 

“realidade que permeia as administrações públicas dos Municípios e Estados” com a que permeia 

a própria “Administração Pública da União, que é muito ampla, compreendendo as fundações, as 

empresas de economia mista e até as da Administração Direta”161. Entretanto, apesar das 

dificuldades enfrentadas por um modelo legal marcadamente maximalista, Tidei de Lima deixa 

transparecer que não há outra alternativa, pois é preciso combater a corrupção. Vale a pena 

conferir um excerto da fala do Deputado162:  

 

“O que se pretende, Sr. Presidente, é evitar editais dirigidos, ocorrências fraudulentas, 

participações que não orgulham a história da Administração Pública brasileira. 

Procuramos cercar, de uma forma ou de outra, a ocorrência de corrupção. Estamos 

conscientes de que é impossível, por decreto, acabar com a corrupção, mas temos a 

obrigação de evitá-la, de cercá-la, de criar dificuldades para que ela não aconteça. 

Propõe-se, através de um projeto de lei desta magnitude – e ele precisa ser detalhado 

para se evitar casos de corrupção – a seguinte estratégia (...)”.  

 

Após o término do seu discurso e a apresentação de seu substitutivo, o Deputado José 

Serra toma a palavra e firma posicionamento diametralmente oposto ao de Tidei de Lima.  

                                                
160 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9958. 
161 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9958. 
162 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9958.  
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José Serra destacou a “abrangência exagerada da propositura”163, visto que o projeto de 

lei, para além de disciplinar as licitações públicas, incluiu, em seu bojo, outros temas, tais como a 

alienação de bens públicos164.  

Além disso, ele chamou a atenção para o fato de o PL nº 1.491/91 abranger “Estados e 

Municípios, desde o menor Município do interior do Estado menos desenvolvido, até o maior 

Município do Brasil, todos os Estados e todo o conjunto da União”165. Isso, para o Deputado, não 

seria um problema em si; a grande questão é que o projeto de lei não deveria, a seu ver, descer a 

um nível de detalhe que criasse “tantas amarras à flexibilidade que a área pública deve ter em 

nosso País”. Transcrevo abaixo um interessante trecho da fala do Deputado166: 

 

“O próprio Projeto nº 2.300 [Decreto-Lei nº 2.300/86], de que tanto se fala, não tem essa 

ambição, inclusive porque uma companhia de metrô é diferente de uma companhia de 

estradas de rodagem, de uma hidrelétrica, da pavimentação de uma rua e da construção 

de uma escola. O caso das sociedades anônimas tem que ser melhor examinado, uma vez 

que vamos estar, por um detalhe de lei, regulamentando o processo de concorrência até 

das mega-empresas públicas, com peculiaridades nas suas áreas respectivas”.  

 

Evidencia-se, portanto, que, na opinião de José Serra, o projeto de lei poderia, sem 

problema algum, abarcar todas as esferas federativas, limitando-se, contudo, a elaborar normas 

gerais que não engessassem a atividade administrativa e que não tratassem como iguais entes da 

administração pública completamente distintos.  

Posteriormente, Israel Pinheiro, em sintonia com o que afirmou José Serra, fez um 

desabafo167:  

 

                                                
163 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9974.  
164 Diversos dispositivos do substitutivo apresentado por Tidei de Lima faziam referência à alienação de bens 
públicos. O Deputado José Serra, no entanto, dá destaque para o § 1º do artigo 16, que dizia o seguinte: “a 
administração, preferentemente havendo doação de bens imóveis públicos, concederá direito real de uso mediante 
concorrência, que poderá ser dispensada quando o uso se destinar a concessionária do Serviço Público, a entidades 
assistenciais ou verificar-se relevante interesse público na concessão”.  
165 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9974. 
166 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9974. 
167 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9975.  
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“(...) em princípio, esse projeto não melhorou nada. Para mim, ele tinha que ter seis ou 

sete artigos. Cem artigos é maneira de fraudar este País, permitir diversas interpretações. 

A coisa tem que ser sucinta. Isso aqui está parecendo uma lei orgânica, com definições 

que não interessam a ninguém”.  

 

Para o Deputado, ao contrário do que afirmou Tidei de Lima, a corrupção não se deve 

combater com o aumento da normatização, pois mais dispositivos – cada vez mais detalhados – 

apenas alimentam a corrupção. A razão é simples: a lei acaba deixando mais “brechas” para 

interpretações maliciosas. Em sua opinião, a corrupção nas contratações públicas deveria ser 

combatida por meio do bom planejamento das licitações, exigindo-se, para todas elas, a 

elaboração prévia de projetos finais de engenharia (projeto executivo).  

O último parlamentar a fazer referências a aspectos estruturais do PL nº 1.491/91 antes de 

as emendas parlamentares começarem a ser propostas em plenário foi Aloizio Mercadante. O 

Deputado, em sua fala, reconheceu a complexidade do projeto de lei e sua abrangência, 

refutando, no entanto, que isso fosse um problema: “não estou entre aqueles que acham que o 

tamanho do projeto debilita sua força. Ao contrário, se o Regimento Interno desta Casa [Câmara 

dos Deputados] tem 282 artigos, porque não elaborar uma lei de licitações com 100 artigos?”168.   

O debate acerca do modelo da nova lei de licitações, após o início das propostas de 

emendas ao PL nº 1.491/91, foi deixado de lado e a atenção dos parlamentares voltou-se 

justamente para a disputa de forças e de interesses na aprovação e rejeição de emendas 

parlamentares. Nota-se, assim, um paulatino fortalecimento da corrente maximalista em 

detrimento da minimalista na medida em que os congressistas, apesar de discordarem quanto ao 

modelo ideal da lei de licitações, decidem concentrar seus esforços em melhorar os dispositivos 

do projeto de lei em tramitação, ao invés de alterá-lo estruturalmente.  

Em outras palavras, o maximalismo prevalece não porque há mais parlamentares que, no 

plano das ideias, defendem a existência de um modelo legal de licitações públicas do tipo 

maximalista, mas porque eles tiveram que assumir uma postura pragmática. Tendo-se em vista 

que o modelo legal que estava sendo votado pelo Congresso Nacional já era do tipo maximalista, 

aos congressistas restou a possibilidade de trabalharem com o produto que tinham em mãos, 

ajustando-o da maneira que achassem mais conveniente. Não havia mais espaço para 
                                                
168 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9977.  
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manifestações relativas à melhor forma de se regular as contratações públicas no Brasil. Nesse 

sentido, a fala do Senador Gerson Camata (PDC – ES) é bastante ilustrativa: 

 

“Preocupo-me um pouco quando o projeto funde tudo quanto é tipo de licitação, ou seja, 

uma licitação de publicidade é feita como uma licitação de um prédio, uma licitação de 

uma linha de ônibus como uma licitação de uma rodovia quando são assuntos totalmente 

diferentes. Eu acreditava que logo que o Senado recebesse o projeto, a iniciativa melhor 

que poderíamos fazer seria dividi-lo em dois ou três projetos, em duas ou três leis – uma 

regulamentaria as concessões de rádio e televisão, a outra regulamentaria o transporte 

coletivo, outra, as concorrências de publicidade e uma outra, as concorrências de obras 

públicas. Mas todos esses processos, todas essas situações colocadas numa única lei é 

melhor do que aquele malfadado Decreto nº 2.300, que provocou toda essa onda de 

corrupção, de desmoralização da função pública no País inteiro”169.  

 

É verdade, no entanto, que as manifestações relativas ao modelo legal a ser adotado não 

escassearam por completo – vide a fala transcrita acima. Alguns congressistas continuaram a 

mencionar suas preferências por uma lei de licitações do tipo minimalista. Merece destaque o 

Deputado José Luiz Maia (PDS-PI) que chegou, inclusive, a propor uma emenda substituindo o 

PL nº 1.491/91 por outro muito mais simples e enxuto, propondo que o edital – e não a lei – fosse 

o grande instrumento de regulação das licitações. Ao justificar a proposição desta emenda, José 

Luiz Maia afirmou o seguinte170: 

 

"(...) consideramos, no entanto, que o ideal sobre o assunto, que já está bastante 

codificado no Decreto-Lei nº 2.300/86, seria um projeto menos detalhado para evitar 

"furos". Em geral é sobre o excesso de detalhes que o fraudador e corrupto se debruça 

para encontrar caminhos esquecidos. Os detalhes em qualquer concorrência devem ser 

escritos no Edital por uma Comissão de Licitação que se reclinará nas indicações de um 

órgão técnico" 

 

No mesmo sentido de José Luiz Maia, o Deputado Gerson Peres (PDS-PA), em um 

momento posterior, afirmou que uma lei mais enxuta seria mais adequada à realidade brasileira. 
                                                
169 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 597.  
170 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 28/05/92, p. 10945.  
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Afinal, “nas licitações, por mais normas descritivas que possam existir nas leis, sempre aparecem 

os interessados para burlar a decência da licitação”171.  

É curioso notar que nenhum outro congressista, propugnou de forma expressa por uma lei 

do tipo maximalista – os Deputados Paulo Heslander (PTB-MG) e João Almeida (PMDB-BA) 

apenas deixaram transparecer em seus discursos suas preferências maximalistas, sem contudo 

apontá-las de forma expressa.  

Apesar de os interesses dos minimalistas terem sido mais verbalizados no Congresso 

Nacional, é evidente – até mesmo em função do resultado final do processo legislativo, com a 

aprovação da Lei nº 8.666/93 –  que foi a corrente maximalista quem deu o tom do debate. Como 

explicar este fenômeno? 

Penso haver indícios que apontam para uma possível resposta a esta indagação. O 

primeiro deles refere-se ao fato de que o próprio PL nº 1.491/91, tomando como base o Decreto-

Lei nº 2.300/86, já caminhava para a densificação da regulamentação das licitações públicas. 

Logo, haveria um enorme custo político – e de tempo – em alterar drasticamente o rumo do 

processo legislativo.  

Além disso, o fato de ter sido aprovada a tramitação do PL nº 1.491/91 em regime de 

urgência fez com que se encurtassem significativamente os debates prévios às emendas 

parlamentares, dificultando discussões mais amplas sobre o modelo de reforma a ser 

implementada.  

Outro fator que pode ter influenciado no fortalecimento da corrente maximalista – e este 

penso ter sido decisivo no convencimento dos parlamentares – diz respeito ao fato de o Deputado 

Tidei de Lima, relator da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, ter 

reforçado a necessidade de serem conservadas as virtudes e de serem corrigidas as falhas do 

Decreto-Lei nº 2.300/86172. Fez-se, assim, a clara opção por uma reforma legislativa 

incremental173 – conservando elementos já consolidados na legislação e limitando-se a fazer 

                                                
171 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 29/04/93, p. 8342.  
172 Centro Gráfico do Senado Federal, 28/05/92, p. 163.  
173 O termo “incremental” remete ao incrementalismo, um modelo de análise de políticas públicas idealizado pelo 
cientista político Charles E. Lindblom. Conferir seu artigo intitulado “Muddling through 1: a ciência da decisão 
incremental”, in HEIDEMANN, Francisco G., SALM, José Francisco (org.), Políticas Públicas e Desenvolvimento – 
bases epistemológicas e modelos de análise, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2º edição, 2010, p. 161-180.  
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alterações pontuais – e, consequentemente,  mais simples – visto que foram feitas alterações 

pontuais, conservando elementos já consolidados da experiência legislativa anterior. 

O impulso maximalista pode ter sido motivado, ainda, por este modelo de legislação ter se 

mostrado mais capaz de atender aos interesses que conseguiram influir no processo legislativo da 

Lei nº 8.666/93. Tal como adiantado na introdução deste trabalho, as empreiteiras emergentes.  

Percebe-se, portanto, que apesar de nos discursos se atribuir à legislação anteriormente 

vigente a responsabilidade por todos os males da administração pública brasileira, o processo 

legislativo de reforma da lei de licitações revela, na verdade, que os parlamentares, de um modo 

geral, não estavam convencidos de que o “malfadado Decreto-Lei” era, de fato, tão ruim assim. 

Tal como apontado anteriormente, os episódios de corrupção ocorridos à sombra do Decreto-Lei 

nº 2.300/86 é que o obscureciam –  e não o modelo de licitações públicas que nele havia sido 

estampado. 

Por fim, penso que o discurso da época de combate à corrupção ligava-se de forma mais 

óbvia a um projeto de lei do tipo maximalista. A mim parece ser mais simples convencer a 

população – de eleitores e de parlamentares – que a corrupção será melhor combatida com um 

projeto de lei detalhista, minucioso e rigoroso do que com uma proposta legislativa que seja 

menos densa – até mesmo do que o Decreto-Lei nº 2.300/86 – e que se limite a estabelecer 

normas gerais. Não imagino como um parlamentar defensor do minimalismo nas licitações 

públicas refutaria, com facilidade, o seguinte argumento: “se com a existência do Decreto-Lei nº 

2.300/86 já ocorreram tantos e tão graves casos de corrupção nas licitações públicas, imagine se 

ele for substituído por uma lei mais simples? Os corruptos farão a festa!”. Trata-se de uma outra 

versão do sedutor discurso de que quanto mais controle, melhor.  

 

4.2.3. Mapeamento dos debates parlamentares 

 

Nos tópicos abaixo, procurei consolidar os resultados da pesquisa que tomou por base as 

perguntas elencadas no formulário anexado a este trabalho. É importante ressaltar, uma vez mais, 

que os dados referem-se ao universo dos 30 parlamentares que fizeram contribuições relevantes 

aos debates no curso do processo legislativo do PL nº 1.491/91.  
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4.2.3.1. A participação dos partidos políticos no debate legislativo 

 

 Preocupei-me, neste momento, em identificar os partidos que, por meio de seus 

parlamentares, se fizeram notar no contexto geral do processo legislativo do PL nº 1.491/91. O 

gráfico a seguir sintetiza os partidos a que pertenciam os congressistas que contribuíram 

significativamente para os debates legislativos: 

 

Participação dos Partidos Políticos no Processo Legislativo da 

Lei nº 8.666/93 

 

 

 

 

 

 

(Gráfico 1 – Fonte: elaboração própria) 

 

Tal como pode ser observado, o PMDB, de longe, foi o partido que mais destaque teve 

nos debates entre os parlamentares no curso do processo legislativo, seguido pelo PDS, PFL e 

PSDB174. O que poderia, eventualmente, explicar a preponderância de deputados e senadores do 

PMDB no processo de reforma da lei de licitações? Trata-se de uma indagação complexa que, 

para ser respondida à contento, exigiria um aprofundamento da pesquisa, fugindo ao escopo deste 

tópico e deste trabalho. 

                                                
174 É importante esclarecer que o fato de mais parlamentares de um determinado partido terem atuado no processo 
legislativo do PL nº 1.491/91 não significa, necessariamente, que ele tenha dado ao projeto de lei as contribuições 
mais relevantes.  
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Independentemente do panorama traçado acima, penso ser importante chamar a atenção 

para o particular interesse que o governo federal parecia ter em ver aprovada a Lei nº 8.666/93, 

algo que, eventualmente, pode auxiliar a compreender sua origem.  

Itamar Franco, eleito Vice-Presidente de Fernando Collor de Mello, foi levado, em 2 de 

outubro de 1992, a substituir o primeiro Presidente da República democraticamente eleito após a 

queda do regime militar de 1964, o qual, submerso em incontáveis escândalos de corrupção em 

contratações públicas, foi removido do cargo após um duro processo de impeachment. Itamar 

tomava as rédeas de um Brasil que nitidamente havia frustrado suas expectativas com a 

democracia recém conquistada.  

Penso que era do seu interesse deixar claro para o país que a corrupção em compras 

governamentais era coisa do passado. Assim, nada seria mais conveniente, sob o seu ponto de 

vista, do que a aprovação de um novo marco regulatório sobre licitações públicas. De certa 

forma, a aprovação de uma nova lei disciplinando licitações e contratos simbolizaria uma ruptura 

com um passado obscuro e a chance – e esperança – de um recomeço.  

Em alguma medida, isso é corroborado pelo depoimento do Senador Gerson Camata, o 

qual, ao reconstruir os eventos que levaram à apresentação do substitutivo do Senado Federal ao 

PL nº 1.491/91, diz o seguinte175:  

 

“O Senador Elcio Álvares foi o Relator da CPI e um dos seus autores [de um anteprojeto 

de lei sobre contratações públicas elaborado com base em informações obtidas na CPI de 

PC Farias]. Depois, houve uma iniciativa, também, do Governo Federal [ainda sob o 

comando do Presidente Fernando Collor de Mello], que mandou uma mensagem aqui, 

para o Congresso, e o Tribunal de Contas da União. O Governo Federal desejava mostrar 

que talvez ele até quisesse consertar, porque o pessoal já estava descobrindo que a coisa 

estava muito desajustada por baixo e que as denúncias do Deputado Pontes tinham 

fundamento”.  

 

Apesar de o Senador se referir ao Presidente Fernando Collor de Mello, penso que ser 

relevante a simples menção ao interesse do governo federal em tentar “consertar” sua imagem 

pública por meio do apoio à reforma da lei de licitações.   
                                                
175 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 597.  
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4.2.3.2. A articulação de grupos de interesses no processo legislativo 

 

 Não analisarei à fundo os grupos de interesses identificados no processo legislativo do PL 

nº 1.491/91. Limitar-me-ei a identificá-los para, posteriormente, compreender a forma pela qual 

influíram na construção da nova legislação sobre licitações públicas.  

 A leitura dos debates legislativos revelou que apenas 10 de um total de 30 parlamentares 

deixaram de fazer menção expressa a interessados na aprovação do PL nº 1.491/91176. Os demais 

mencionaram, para apoiar ou criticar, os seguintes grupos de interesses: associações de classes; 

empresários; pequenas e médias empresas; grandes empresas; empreiteiras; grandes empreiteiras; 

pequenas empreiteiras; microempresas; seguradoras; engenheiros; arquitetos; grandes 

fornecedores; pequenos fornecedores; poder público; e tribunal de contas e órgãos de controle 

interno.  

 Um rápido olhar para estes dados, revela quão amplo é o espectro dos grupos 

potencialmente afetados pela legislação sobre licitações públicas e que, por meio dos 

congressistas, interesses a eles ligados ganharam voz no curso do processo legislativo.  

 

4.2.3.3. Interesses empresariais versus interesses da administração pública 

 

 Neste subitem, volto-me à análise mais detida de um interessante fenômeno observado 

nos debates legislativos. A partir da sua leitura, identifiquei um forte choque de posicionamento 

entre parlamentares que claramente defendiam interesses de cunho empresarial e outros que 

procuraram, com mais ênfase, defender interesses ligados à administração e à gestão pública177.  

                                                
176 São eles: José Luiz Maia (Deputado Federal), Haroldo Lima (Deputado Federal), Germando Rigottto (Deputado 
federal), Aldo Rebelo (Deputado Federal), Elcio Álvares (Senador da República), Ronan Tito (Senador da 
República), Nelson Carneiro (Senador da República), Magno Bacelar (Senador da República), Roberto Magalhães 
(Deputado Federal) e Genebaldo Correia (Deputado Federal).  
177 Os parlamentares poderiam, ao mesmo tempo, defender interesses ligados ao setor empresarial e à administração 
pública. Ambos os gráficos fazem referência ao universo total dos parlamentares pesquisados.   



 

 

95 

 Assim, com o objetivo de compreender a forma pela qual estas vertentes conviveram no 

processo legislativo do PL nº 1.491/91, tabulei os congressistas que, em algum momento, 

mencionaram grupos potencialmente interessados na aprovação da nova lei de licitações178, 

destacando quantos deles defenderam abertamente interesses de pequenas, médias ou grandes 

empresas e quantos deles apresentaram argumentos em defesa ou em detrimento do poder 

público. Condensei os resultados nos gráficos abaixo179: 

 

Interesses Vocalizados nos Debates Legislativos da Lei nº 8.666/93 

 

 

 

 

  

(Gráfico 2 – Fonte: elaboração própria) 

 

Fica evidente, portanto, que as grandes preocupações dos parlamentares diziam respeito 

ao impacto da legislação sobre licitações públicas nas empresas, principalmente nas de pequeno e 

médio porte. A tutela dos interesses da administração pública, ao que tudo indica, não estava 

entre as grandes preocupações do Congresso Nacional, haja vista o fato de 75% dos congressistas 

não terem sequer mencionado o poder público, seja para fortalecê-lo, seja para enfraquecê-lo.   

 

4.2.3.4. Os grandes temas que emergiram dos debates legislativos 

 

 Neste tópico, não tenho a intenção de fazer uma avaliação exaustiva dos temas que 

apareceram na tramitação do PL nº 1.491/91. Meu objetivo, neste momento, será mais modesto: 

                                                
178 No total, 20 congressistas, de um universo de 30, mencionaram grupos de interesses.  
179 A categoria “neutro” refere-se aos parlamentares que mencionaram grupos de interesses, mas não os defenderam 
ou atacaram.  
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pretendo apenas elencar os temas a que os parlamentares fizeram menção nos discursos e debates, 

apontando para aqueles que geraram maiores polêmicas.  

 Ao longo de todo o processo legislativo, os congressistas tocaram em 31 grandes temas. 

São eles: projeto básico e projeto executivo; preço-base; dispensa e inexigibilidade; seguro-

garantia; rescisão contratual; criminalização de condutas na lei de licitações; alienação de bens 

públicos; arrendamento mercantil; ata de registro de preços; desestabilização dos contratos; 

regime de licitação; modalidade de licitação; tipo de licitação; execução de obra ou serviço; 

capacitação técnico-operativa das empresas; certificação do sistema de qualidade do licitante; 

qualificação econômico-financeira; equilíbrio econômico-financeiro; ampliação do papel de 

fiscalização dos tribunais de contas; gratificação salarial; modalidades de garantias em geral; 

definição de conceitos jurídicos na lei; habilitação e regularidade fiscal; flexibilização da venda 

de bens móveis e imóveis de entidades estatais e paraestatais por leilão; correção monetária; 

restrição aos serviços técnicos profissionais especializados; subcontratação; parcelamento da 

execução de obra ou serviço.   

 Trata-se, como se pode perceber, de uma extensa lista de preocupações trazidas para o 

debate pelos parlamentares. Dentre elas, chamo a atenção, especialmente, para a introdução na 

legislação brasileira do seguro-garantia – ou performance bond180. Este foi, sem dúvida alguma, o 

tema mais discutido pelos congressistas.  

A polêmica, em linhas gerais, girou em torno do estabelecimento de limites mínimos e 

máximos para a concessão do seguro-garantia, o que, a depender do estabelecido na lei, poderia 

acarretar na consolidação de uma reserva de mercado para as grandes empresas, excluindo as 

médias e pequenas de uma significativa parcela do mercado público.  

Esclareço que voltarei a tratar deste tema mais adiante ao explorar o conteúdo relevante 

da Lei nº 8.666/93 e ao discorrer sobre as reformas legislativas realizadas após a edição da Lei 

Geral de Licitações e Contratos, no Capítulo IV.  

 

                                                
180 Trata-se de uma modalidade de garantia passível de ser exigida daqueles que participarem do certame licitatório, 
aumentando-se, assim, os mecanismos à disposição do poder público voltados a assegurar a execução da obra ou do 
serviço pelo ente privado.  
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4.2.3.5. Outros aspectos dos debates parlamentares 

 

 A seguir, consolidarei os dados obtidos por meio das demais questões elencadas no 

formulário de pesquisa (Anexo I) para, então, fazer algumas observações e tentar extrair 

conclusões parciais da pesquisa que desenvolvi. Esclareço que as tabelas abaixo fazem referência 

à quantidade de parlamentares que se manifestaram no processo legislativo.  

Outros Aspectos dos Debates Legislativos  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Quadro 1 – Fonte: elaboração própria) 

Referência ao tamanho do PL 

Não 23 

Explícita 6 

Implícita 1 

Referência à moralidade  

Não 17 

Explícita 11 

Implícita 2 

Referência à complexidade do PL 

Não 21 

Explícita 8 

Implícita 1 

Referência à corrupção 

Não 17 

Explícita 9 

Implícita 4 

Referência à competição 

Não 26 

Explícita 4 

Referência à abrangência do PL 

Não 23 

Explícita 7 

Discricionariedade 

Sem info. 22 

Pró redução (explícita) 2 

Pró redução (implícita) 5 

Contrário 1 
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Como era de se esperar, dado o contexto político da época, os aspectos da lei de licitações 

mais lembrados pelos parlamentares ao longo dos debates legislativos foram a moralidade, em 

primeiro lugar, e a corrupção, em segundo lugar. Reforça-se, assim, o viés moralizador e anti-

corrupção do discurso de reforma do sistema de contratações públicas brasileiro, a qual procurou, 

de um modo geral, utilizar os escândalos de corrupção envolvendo compras governamentais 

como pretexto para aprovarem a nova legislação.  

 Chama a atenção também o fato de um elevado número de parlamentares se mostrar 

consciente e atento para a complexidade, tamanho e abrangência do PL nº 1.491/91.  

 Por fim, penso ser importante mencionar o significativo número de parlamentares que 

propugnaram, implícita ou explicitamente, pela redução da discricionariedade do administrador 

público nos processos licitatórios. Estes dados parecem, ao que tudo indica, confirmar que o 

objetivo geral da Lei nº 8.666/93 foi neutralizar o administrador público de modo a evitar que ele 

pudesse ser um agende de desvios181. 

 

4.2.4. Uma síntese do contexto de reforma da lei geral de licitações brasileira 

 

 Ao analisar o contexto de reforma da lei, me dispus a olhar para o tradicional instituto das 

licitações públicas por um viés diferente. Procurei compreender o processo legislativo que deu 

origem à atual lei geral de licitações e contratos, a Lei nº 8.666/93 e penso ter chegado a 

resultados interessantes. Apontarei algumas das conclusões.  

A reforma da lei de licitações públicas foi em boa medida influenciada pela descoberta de 

esquemas de corrupção nas contratações governamentais, os quais resultaram na abertura do 

processo de impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello. Estes fatos, além de terem 

propiciado o espaço político necessário para a realização da reforma, influenciou de maneira 

decisiva na proposta moralizante e anti-corrupção do PL nº 1.491/91.  

Além disso, tudo indica que o Decreto-Lei nº 2.300/86, apesar de ter sido amplamente 

criticado pelos parlamentares, serviu de modelo para a elaboração da Lei nº 8.666/93. Assim, ao 

                                                
181 Para Carlos Ari Sundfeld, esta foi a intenção da Lei nº 8.666/93 (“Como reformar licitações?”, in Interesse 
Público – Revista Bimestral de Direito Público, nº 54. Belo Horizonte, Fórum, março/abril 2009. 
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invés de se verificar um rompimento completo e absoluto com o modelo de contratações públicas 

pretérito, o Congresso Nacional optou uma reforma menos drástica, assumindo um forte caráter 

incremental.  

Constatou-se, ainda, que no curso do processo legislativo debateu-se, ainda que pouco, 

sobre qual seria o modelo ideal da nova lei de licitações brasileira, se deveria ser do tipo 

maximalista ou minimalista. Observou-se que apesar de os discursos pró minimalismo terem 

predominado, a corrente maximalista, principalmente após o início da proposição de emendas 

parlamentares em plenário, ganhou força e prevaleceu – por razões pragmáticas.  

No que tange à participação dos partidos políticos no processo legislativo do PL nº 

1.491/91, verificou-se a preponderância do PMDB e chamou-se a atenção para o possível 

interesse do governo federal na aprovação de um novo diploma normativo voltado à disciplina 

das licitações públicas.  

Uma constatação importante da pesquisa diz respeito à identificação dos interessados na 

aprovação do projeto de lei sobre licitações públicas e ao fato de interesses ligados ao setor 

empresarial terem sido mais presentes entre os parlamentares do que os interesses ligados à 

administração pública.  

O mapeamento dos debates legislativos parece confirmar o viés moralizador e anti-

corrupção do discurso de reforma da lei de licitações públicas e a intenção do Legislativo de 

restringir o espaço de discricionariedade do administrador público. Além disso, tudo indica que 

os parlamentares tinham consciência da complexidade, extensão e abrangência do PL nº 1.491/91 

e, consequentemente,  do desafio a ser enfrentado no processo de reforma.  

 

4.3. Conteúdo relevante do diploma normativo 

 

 A análise do conteúdo relevante da Lei nº 8.666/93, por conta do mergulho vertical feito 

em seu processo legislativo será um pouco distinta da realizada nos demais diplomas normativos. 

Além de avaliar como os grandes eixos das licitações se configuraram no texto final aprovado 

pelo Congresso Nacional, também verificarei de que forma eles foram moldados pelo PL, 

proposto na Câmara dos Deputados em 1991. Eventuais coincidências ou disparidades entre eles 
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potencialmente deixarão mais claros os rumos dados à reforma das contratações públicas neste 

período.   

 

4.3.2. Grau de abrangência do dever de licitar 

 

 A Lei nº 8.666/93, comparativamente ao Decreto-Lei nº 2.300/86, apresenta uma 

ampliação do grau de abrangência do dever de licitar. Vê-se isso já nos artigos 1º e 2º da Lei, que 

determinam que as obras, serviços – inclusive de publicidade –, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações contratados – com terceiros – pela administração direta, fundos especiais, 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

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

deveriam ser precedidas de licitação. É notória a vontade da Lei de submeter toda a 

administração pública das três esferas federativas aos seus dispositivos.  

Especificamente no que tange aos temas ligados ao eixo “grau de abrangência do dever de 

licitar”, a Lei versou sobre empresas estatais, dispensa e inexigibilidade, serviços técnicos 

profissionais e parcelamento de obras. O primeiro deles a que farei menção é o das empresas 

estatais.   

 A Lei nº 8.666/93 operou profundas mudanças relativas ao tema. O PL havia subordinado, 

às disposições da lei, a administração pública direta e indireta, da União, dos Estados e do 

Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas. Apesar de a 

elas impor o dever de licitar, também previu que as sociedades de economia mista, empresas e 

fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, 

editariam regulamentos próprios com procedimentos seletivos simplificados, observando-se os 

princípios básicos da licitação182.  

 Entretanto, no decorrer do processo legislativo, decidiu-se que o tema deveria ser tratado 

com mais rigor. Confira-se a redação da Lei nº 8.666/93 após a aprovação do Congresso Nacional 

e sanção do Presidente da República: 

                                                
182 PL nº 1.491/91, arts. 1º e 99.  
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Lei nº 8.666/93 

“Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no 

artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas 

às disposições desta Lei. 

Parágrafo único.  Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da 

Administração Pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que 

estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser 

publicados na imprensa oficial.” 

 

 Percebe-se que a disciplina do tema foi sutilmente alterada, deixando-se de mencionar que 

as empresas estatais, ao editarem regulamentos próprios de licitação, estabeleceriam processos 

seletivos simplificados e que, ao fazê-lo, deveriam observar os princípios básicos da licitação. 

Procurou-se, a meu ver, reforçar o vínculo das estatais com o conteúdo da Lei nº 8.666/93, 

uniformizando sua aplicação em todas as esferas da administração pública.  

 Entretanto, na medida em que a Lei, por um lado, tentou endurecer o regime das licitações 

–  aumentando seu grau de abrangência, por exemplo –, do outro, aumentou as hipóteses em que 

é possível excepcioná-lo por completo, contratando-se diretamente. O PL inicialmente previu 

nove hipóteses de dispensa e cinco de inexigibilidade183, as quais foram ampliadas, na Lei nº 

8.666/93, para quinze hipóteses de dispensa e três de inexigibilidade184. Transcrevo o longo rol de 

dispensas da Lei nº 8.666/93: 

 

Lei nº 8.666/93 

“Art. 24.  É dispensável a licitação:  

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 5% (cinco 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 de obras e serviços da mesma natureza que 

possam ser realizados simultânea ou sucessivamente; 

 II - para outros serviços e compras de valor até 5% (cinco por cento) do limite previsto 

na alínea a, do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta 

                                                
183 PL nº 1.491/91, arts. 24 e 25.  
184 Lei nº 8.666/93, art. 25.  
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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; 

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 

de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não 

puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 

condições preestabelecidas; 

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou 

normalizar o abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores 

aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos 

órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta 

Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por 

valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;  

VIII - quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público 

interno, exceto se houver empresas privadas ou de economia mista que possam prestar 

ou fornecer os mesmos bens ou serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à licitação; 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos 

estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa 

Nacional;  

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço público, cujas necessidades 

de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 

compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; 

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência 

de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior 

e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 

preço, devidamente corrigido; 

XII - nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, em centro de 

abastecimento ou similar, realizadas diretamente com base no preço do dia; 

XIII - na contratação de instituição nacional sem fins lucrativos, incumbida regimental 

ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 

científico ou tecnológico, desde que a pretensa contratada detenha inquestionável 
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reputação ético-profissional; 

XIV - para a aquisição de bens ou serviços por intermédio de organização internacional, 

desde que o Brasil seja membro e nos termos de acordo específico, quando as condições 

ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o Poder Público; 

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou 

entidade”. 

 

 Na esteira do Decreto-Lei nº 2.300/86, o legislador, quando da edição da Lei nº 8.666/93, 

procurou definir o que se deveria entender por serviços técnicos profissionais especializados, 

preocupando-se em restringir as contratações diretas. Neste sentido, o PL previu quatro tipos de 

serviços técnicos especializados: estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 

executivos; pareceres, perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e 

auditorias financeiras; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; patrocínio 

ou defesa de causas judiciais ou administrativas; treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal185. A 

Lei nº 8.666/93 manteve praticamente os mesmos tipos de serviços técnicos especializados, 

acrescentando apenas um quinto item: restauração de obras de arte e bens de valor histórico186.  

No que tange ao tema do parcelamento de obras, a solução inicialmente trazida pelo PL 

apontava numa direção diferente daquela indicada pelo Decreto-Lei nº 2.300/86. Da proibição do 

parcelamento passou-se ao seu incentivo, propugnando-se que as obras e serviços, quando a 

ocupação espacial permitisse sua realização simultaneamente por mais de um executor, deveriam 

ser subdivididas em tantos módulos possíveis quanto técnica e economicamente viáveis, 

procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 

mercado, porém sem perda da economia de escala187. Com isso, foram nitidamente beneficiadas 

as pequenas e médias empreiteiras, as quais teriam a chance de disputar licitações potencialmente 

mais compatíveis com o seu porte.  

 No entanto, em função de preocupações levantadas pelos parlamentares quanto à 

possibilidade de obras e serviços serem indiscriminadamente parceladas visando à contratação 

por modalidades mais simples de licitação, ou até mesmo diretamente por dispensa ou 

                                                
185 PL nº 1.492/91, art. 14.  
186 Lei nº 8.666/93, art. 13.  
187 PL nº 1.491/91, arts. 8º e 9º.  
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inexigibilidade, chegou-se ao consenso de que o parcelamento deveria ser permitido, desde que a 

modalidade da licitação se mantivesse inalterada188. Confira-se dois excertos dos debates 

parlamentares que ajudam a entender o processo de tomada de decisão no Congresso: 

 

Senador Gerson Camata: “O que os Prefeitos estão fazendo hoje? Hoje tem um limite 

[das modalidades de licitação] que é um pouco mais baixo [do que o proposto pelo PL]. 

Com uma carta-convite, ele chama três amigos e diz assim: ‘Fulano, você apresenta o 

preço tal, que você vai ganhar; depois o outro ganha a outra; e, aí, você me arranja tanto 

por cento’. Assim que é a conversa. Eles estão fazendo o seguinte: ele põe assim: 

‘Tomada de preço para terraplanagem do terreno onde será construída a escola’; vai no 

limite. Então ganha o amigo dele, vai lá e terraplana. Diz assim: ‘Tomada de preço para 

fornecimento de tijolos e telhas para a construção da escola’; vai no limite. Ele não faz 

licitação. Depois: ‘Tomada de preço para obras de construção de alicerce’. Então, com 

cinco tomadas de preço, ele faz uma obra de 10 bilhões de cruzeiros. E vão continuar 

fazendo. Então, teria que ter aqui, queria sugerir, que a obra é indivisa. A escola, o 

prédio que vai ser construído tem que ser indiviso. Ele não pode ser seccionado em 

vários tipos de licitações ou tomadas de preços, porque ela continuará sendo burlada, 

como está sendo burlada a legislação hoje”189.  

 

Deputado Federal Genebaldo Correia: “O parágrafo não permitia o parcelamento de 

obras e houve o entendimento de que se poderia admiti-lo, desde que ficasse preservada 

a modalidade de licitação, isto é, não se poderia fracionar uma obra para que se deixasse 

de fazer a licitação por tomada de preço, porque com esse fracionamento, a licitação 

poderia ser feita por convite ou concorrência fracionada. Então, preservada a modalidade 

da licitação, seria admitido o fracionamento da obra”190.  

 

4.3.3. Tratamento dado pela administração aos interessados nas contratações 

 

 A Lei nº 8.666/93, assim como o Decreto-Lei nº 2.300/86, dedicou especial atenção a este 

eixo das licitações públicas, intensificando a tônica sobre o princípio da isonomia entre os 

                                                
188 Lei nº 8.666/93, art. 8º.  
189 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/1993, p. 601.  
190 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 18/01/1992, p. 13758.  



 

 

105 

competidores no acesso ao mercado público. Esta escolha feita pelo legislador trouxe 

consequências importantes para as contratações públicas.  

A seguir, sintetizarei como os temas da habilitação e regularidade fiscal, qualificação 

econômico-financeira, capacitação técnico-operacional, modalidades de licitação, tipos de 

licitação e modalidades de garantia se configuraram nesta reforma jurídica. 

O processo de habilitação foi pensado para ser realizado em três frentes distintas: i) 

jurídico-fiscal; ii) qualificação técnica (técnico-profissional e técnico-operacional); iii) 

qualificação econômica. O PL teve a nítida intenção de ampliar a participação de licitantes, 

vedando, em todos os casos, a exigência de comprovação de tempo mínimo de atividade do 

licitante em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas no diploma normativo, que 

inibissem sua participação na licitação. É importante ressaltar que a habilitação e regularidade 

fiscal foram restritas a exigências mínimas191. 

No que tange à qualificação econômico-financeira, o PL elegeu como objetivo primordial 

atestar a solvência do licitante. Para tanto, determinou que os competidores deveriam apresentar 

demonstrações contábeis e patrimoniais e certidão negativa de falência ou concordata. Previu, 

também, hipóteses em que a administração poderia aumentar o grau de exigência da qualificação 

econômico-financeira – como nas compras para entrega futura, por exemplo –, permitindo, neste 

caso, que se exigisse, do licitante, capital ou patrimônio líquido mínimos (mantida a preocupação 

de não restringir a competição)192.  

Quanto à qualificação técnica, também parte integrante do processo de habilitação, ela 

estaria limitada, entre outras exigências, à comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados técnicos 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados por 

entidades profissionais.  

É importante notar que qualificação técnica subdividia-se, inicialmente, em "capacitação 

técnico profissional" e "técnico operativa". A última referir-se-ia à comprovação de o licitante ter 

                                                
191 PL nº 1.491/91, arts. 27 e 28.  
192 PL nº 1.491/91, arts. 30.  
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executado, na somatória de até 3 contratos, quantitativos de, no mínimo, 70% das parcelas 

relevantes do objeto da licitação e 50% das relações quantitativos e prazo global193.  

A Lei nº 8.666/93 manteve boa parte do conteúdo original do PL. O rol de exigências para 

a qualificação econômico-financeira dos licitantes foi singelamente ampliado, passando a prever, 

também, a comprovação de garantias194. Fica evidente, assim, que o foco do diploma normativo 

deslocou-se da simples solvência do licitante para a sua capacidade de honrar os compromissos, 

na hipótese de o contrato lhe ser adjudicado195.  

É importante chamar a atenção para o fato de que o item "capacitação técnico-

operacional" foi aprovado pelo Congresso Nacional – com alterações em relação ao PL original –

, mas posteriormente vetado pelo Presidente da República – à época, Itamar Franco. De acordo 

com a redação final do dispositivo, permitia-se a comprovação de quantitativos mínimos em até 

50% das parcelas de maior relevância da obra ou serviço a ser licitado. Em justificativa, o 

Presidente alegou que esta determinação importaria em privilégio às grandes empresas em 

detrimento das pequenas e médias – principalmente no que tange às obras de grande vulto. Tudo 

indica, assim, que as pequenas e médias empresas (que não pudessem demonstrar experiência 

prévia) perderam a batalha no Congresso Nacional, mas conseguiram reverter o placar no 

Executivo.  

As modalidades de licitação foram previstas no PL em número de cinco: concorrência, 

tomada de preços, convite, concurso e leilão. O concurso teria sua utilização exclusivamente para 

a seleção de trabalhos técnico ou artístico. O leilão, por sua vez, seria utilizado para a venda de 

bens inservíveis da Administração. As demais modalidades deveriam ser aplicadas não em 

função da complexidade do objeto, mas do valor da contratação – a concorrência, para os valores 

mais elevados, seguida da tomada de preços e do convite. 

Deve-se destacar que a participação de proponentes nos convites e tomadas de preços não 

se limitaria apenas àqueles previamente cadastrados. O PL também abria margem para a 

possibilidade de não cadastrados participarem do processo licitatório, praticamente eliminando 

                                                
193 PL nº 1.491/91, art. 29.  
194 Lei nº 8.666/93, art. 31, III.  
195 Lei nº 8.666/93, art. 31, § 1º.  
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um dos fatores que diferenciavam a concorrência das demais modalidades licitatórias. Procurou-

se, com isso, ampliar o acesso ao mercado público e incentivar a competição196.  

Uma vez mais, a Lei nº 8.666/93 manteve praticamente inalteradas as normas do PL, 

conceituando da mesma forma as mesmas modalidades de licitação. Houve, no entanto, um 

interessante acréscimo no texto final da Lei. Nele foi inserido um dispositivo voltado à adaptação 

das modalidades de licitação às realidades municipais, prevendo valores menores para cada 

modalidade de licitação em função da quantidade de habitantes dos municípios197. Esta novidade 

traz à tona um dos problemas resultantes da tentativa de se estabelecer procedimentos licitatórios 

uniformes para toda a administração pública: como fazer entes absolutamente distintos licitarem 

da mesma maneira198?  

O penúltimo tema ligado ao tratamento dado pela administração aos interessados nas 

contratações refere-se aos critérios de julgamento que, no PL, dividiram-se em menor preço, 

melhor técnica, técnica e preço e preço-base – expressamente prevista pela primeira vez no 

Decreto-Lei nº 2.300/86 e, tal como visto em tópico anterior, alvo de inúmeras críticas por parte 

dos parlamentares.  

O PL não só previu o critério de julgamento por preço-base como também o transformou 

em regra, impondo-o para obras e serviços contínuos ou futuros, salvo quando não se referissem 

ao regime de “empreitada por preço global”, ou quando não se baseassem em projeto executivo 

                                                
196 PL nº 1.491/91, art. 22 e 23. 
197 Lei nº 8.666/93, art. 23, § 1º. A adaptação das modalidades de licitações aos municípios desapareceu da Lei 
quando da edição da Lei nº 8.883/94. 
198 Esta preocupação, levantada no início do processo legislativo da Lei nº 8.666/93, também foi objeto da doutrina 
após sua edição. Floriano de Azevedo Marques Neto, por exemplo, ao argumentar contra a pretensão da União de 
legislar de forma absoluta sobre o tema das licitações – impondo sua vontade a Estados e Municípios –, afirmou que: 
“Tal evidência não decorre apenas de razões jurídicas, mas da absoluta inconveniência de regulamentar de forma 
centralizada pela União procedimentos a serem aplicáveis a realidades tão díspares como as encontradas em cidades 
perdidas no meio da Amazônia, no sertão de Goiás ou nos pampas sulinos, com Capitais do porte do Rio de Janeiro 
ou ainda com o Distrito Federal. É óbvio que a estrutura da Administração Federal é incomparavelmente maior que a 
da maioria dos Municípios e que, portanto, as regras aplicáveis para uns não o serão  - até por absoluta 
impossibilidade prática – para outros. (...). Em muitos Municípios extremamente pequenos é impossível se exigir a 
observância do § 4º do art. 51 da Lei nº 8.666/93 pelo simples fato de que inexistem mais do que dois servidores 
qualificados e legalmente habilitados para integrar a Comissão permanente de licitações, obrigando que esta seja, 
sempre, integrada pelo mesmo trio.” (“Normas Gerais de Licitação – Doação e Permuta de Bens de Estados e de 
Municípios – Aplicabilidade de Disposições da Lei Federal 8.666/93 aos Entes Federados (comentários a acórdão do 
STF na ADIncosnt 927-3-RS)”, in Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, Malheiros Editores, Volume nº 
12, 1995, p.180).  
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definitivo199. Também é interessante notar que se procurou traçar parâmetros o mais objetivos 

possíveis para guiar os tipos de licitação de técnica e técnica e preço200.  

No que tange a este tema, houve mudanças substanciais entre o texto original do PL e 

aquele enviado à sanção do Presidente da República. A Lei nº 8.666/93 acabou prevendo apenas 

três tipos de licitação: menor preço, melhor técnica e técnica e preço. A licitação por preço-base, 

em função das pressões parlamentares, dele foi retirada. Além disso, vale a pena mencionar que a 

Lei nº 8.666/93 radicalizou o critério do menor preço para a escolha do licitante, com o escopo de 

tornar o processo de seleção de fornecedores para administração pública ainda mais objetivo201.  

O último dos temas ligados ao tratamento dado pela administração aos interessados nas 

contratações é o das garantias que, tal como posto em relevo noutro tópico, gerou intensos e 

acalorados debates no Congresso Nacional.  

O PL previu, basicamente, três tipos, de garantias: caução em dinheiro, em títulos da 

dívida pública ou fidejussória; fiança bancária; e seguro-garantia. As duas primeiras não 

deveriam exceder a 5% do valor do contrato. No entanto, quanto à última, não havia qualquer 

tipo de limite ou baliza para seu uso pela administração (já que não se chegou a consenso sobre 

qual seria o percentual mínimo ou máximo do valor do contrato a ser exigível no seguro-

garantia). O Deputado Luís Roberto Ponte, no projeto de sua autoria, apenas elencou-a como uma 

das modalidades de garantias postas à disposição do poder público202.  

Após uma série de idas e vindas, o Congresso Nacional decidiu manter os três tipos de 

garantias. Entretanto, ao artigo que previa o seguro-garantia foi acrescido um dispositivo 

obrigando a administração pública a exigi-lo em obras de grande vulto e facultando a exigi-lo em 

obras de pequeno e médio vulto, vedando, em qualquer caso, que se contemplasse custo ou valor 

de cobertura que impedisse ou restringisse a participação de qualquer interessado. Não se 

estabeleceu, novamente, qualquer limite ou outro tipo de baliza para a sua aplicação.  

Em função disso, o Presidente da República vetou o seguro-garantia na Lei nº 8.666/93, 

alegando, entre outras coisas, que o diploma normativo teria que ter fornecido diretrizes ao uso 

desta modalidade de garantia, não bastando apenas prevê-la, pois da forma como estava, não seria 

                                                
199 PL nº 1.491/91, art. 45.  
200 PL nº 1.491/91, arts. 44, 45 e 46.  
201 Lei nº 8.666/93, arts. 44 e 45.  
202 PL nº 1.491/91, art. 57.  
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possível encontrar quaisquer parâmetros para sua aplicação objetiva pelo administrador 

público203.  

 

4.3.4. Controle 

 

 A Lei nº 8.666/93 levou a cabo importantes mudanças no que tange ao controle nas 

licitações públicas pelos tribunais de contas e às sanções. 

  Aos tribunais de contas não somente foi atribuída a tradicional tarefa de controlar as 

despesas decorrentes dos contratos firmados pelo poder público, mas também a de intervir 

diretamente no próprio curso da licitação. Essa possibilidade passou a existir na medida em que 

se autorizou estes órgãos a solicitar para exame o edital de licitações e a obrigar órgãos ou 

entidades da administração pública a adotar medidas corretivas, em caso de supostas falhas204. 

Assim, no limite, deu-se aos tribunais de contas o poder de interromper o curso de licitações.   

 É interessante notar que a ampliação das competências dos tribunais de contas, os quais 

passaram a ter a possibilidade de interferir em procedimentos licitatórios, mitiga, em alguma 

medida, o revés sofrido por este órgão na Constituição de 1967, que lhe impôs, como regra, o 

controle externo a posteriori. 

 O PL, inicialmente, apenas havia previsto sanções do tipo administrativo, focadas na 

inexecução total ou parcial dos contratos firmados com o poder público. Elas se subdividiam em 

advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações, impedimento de contratar 

com a administração pública por prazo não superior a 2 anos e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a administração pública (enquanto perdurassem os motivos determinantes 

da punição ou até que fosse promovida a reabilitação perante a própria autoridade que tivesse 

aplicado a penalidade)205.  

Muito possivelmente influenciado pelo ambiente político que o país vivia –dominado por 

escândalos de corrupção em compras governamentais –, o Senado Federal, em substitutivo ao PL 

apresentado pelo Senador Pedro Simon, incluiu no projeto de lei sanções penais – inafiançáveis, 
                                                
203 Lei nº 8.666/93, art. 56.  
204 Lei nº 8.666/93, art. 113, § 2º.  
205 PL nº 1.491/91, art. 82.  
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diga-se de passagem –, além das administrativas. Tratou-se, claramente, de uma resposta fácil ao 

clamor popular por justiça e pela moralização da administração pública.  

A Câmara dos Deputados, ao converter o PL em lei, manteve as sanções administrativas e 

penais, mas retirou, destas últimas, seu caráter inafiançável206. Fica nítido, portanto, que o 

sistema de contratações públicas, mais do que nunca, passa a ser “corruptocêntrico”, deslocando 

o foco das sanções do contratado para os agentes públicos. Neste momento, a meu ver, a Lei nº 

8.666/93 assume explicitamente sua intenção de sufocar o administrador público.  

 

4.3.5. Alteração contratual 

  

O último dos temas que será objeto de análise refere-se aos projetos básico e executivo. A 

divisão entre ambos, inicialmente prevista no PL, estava longe de ser consensual. O Deputado 

Federal Israel Pinheiro, por exemplo, argumentou dizendo que a nomenclatura utilizada pelo PL 

era ruim e que o ideal seria que se apresentasse, previamente à contratação, um projeto único que 

contivesse todos os elementos necessários à execução do objeto licitado. Confira-se: 

 

“Não podemos abrir exceção, nenhuma obra pode começar a ser realizada neste País sem 

que se tenha o projeto executivo finalizado e publicado, e isso não pode ser feito ao 

mesmo tempo [em que se executa a obra], porque aí se permitem irregularidades”207. 

 

Outros, como o Deputado Federal Luis Roberto Ponte, defendiam a manutenção da 

divisão, pois a existência de um projeto único, a seu ver, seria uma “eficaz maneira de se dirigir, 

perniciosamente, o resultado da licitação e propiciar ocultas formas de superfaturamento”208.  

Após idas e vindas, o PL – e também a Lei nº 8.666/93 – manteve a distinção entre ambos 

– criada no Decreto-Lei nº 2.300/86 –, caracterizando o projeto básico como "um conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

o serviço (…)" e o projeto executivo como "o conjunto de elementos necessários e suficientes à 

                                                
206 Lei nº 8.666/93, arts. 81 a 109.  
207 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 28/05/1992, p. 10925.  
208 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/1993, p. 7577.  
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execução completa da obra (...)". Cabe ressaltar que o projeto executivo poderia ser desenvolvido 

concomitantemente à execução das obras e serviços209.  

A preocupação do legislador, assim como no Decreto-Lei nº 2.300/86, foi em incentivar o 

planejamento prévio às contratações, de modo a evitar alterações no projeto executivo e, 

consequentemente, no contrato.  

 

4.4. Conclusões parciais  

 

 Se a reforma jurídica que resultou na aprovação da Lei nº 8.666/93 tivesse que ser 

resumida em apenas uma palavra, ela certamente seria singular. Trata-se, por uma série de 

razões, de um processo absolutamente sem paralelo na história das licitações públicas no Brasil. 

A seguir, desenvolverei algumas das ideias que fundamentam esta percepção.  

 Ao se observar com cautela a trajetória de transformações nas contratações públicas, nota-

se que esta foi a mais incremental de todas as reformas jurídicas – conservando elementos já 

consolidados da experiência legislativa anterior e limitando-se a fazer alterações pontuais. É claro 

que todas as mudanças normativas possuem alguma ligação com o passado. No entanto, as 

reformas que desaguaram no Decreto-Lei nº 200/67 e no Decreto-Lei nº 2.300/86 apresentaram 

mais rupturas com os modelos legais de licitações públicas que os precederam do que no caso da 

Lei nº 8.666/93.  

 A Lei nº 8.666/93 representou a continuidade do Decreto-Lei nº 2.300/86, adotando e 

aprofundando seu modelo legal maximalista, o qual apostava na ideia de que as normas, se 

precisas, detalhistas, objetivas e bem direcionadas, seriam capazes de gerar, quase que 

automaticamente, boas contratações. O atual estatuto das licitações e contratos, por meio de uma 

intensa normatização, buscou, em tese, as mesmas metas perseguidas pelo diploma normativo 

que o precedeu: reduzir a discricionariedade da administração pública no processo de escolha de 

seus fornecedores – reflexamente tornando-o mais objetivo – e valorizar o princípio da isonomia 

entre os competidores, ampliando o acesso ao mercado público.  

                                                
209 PL nº 1.491/91, art. 6º, Lei nº 8.666/93, art. 6º.  
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 Outro elemento que isola a Lei nº 8.666/93 dos demais diplomas normativos diz respeito à 

ausência, neste caso, de um exercício organizado de reflexão anterior à reforma. Em outras 

palavras, o movimento que impulsionou a mudança da legislação sobre licitações e contratos em 

1993 não contou com a realização de qualquer tipo de diagnóstico ou de planejamento prévio 

sistematizado.  

 O Decreto-Lei nº 200/67, como visto, foi fruto de anos de pesquisas, de debates, de 

projetos e do intenso trabalho do grupo de administradores públicos, economistas e juristas – 

ainda que em minoria – que se reuniam na Comestra para pensar o futuro das contratações 

públicas e da administração pública brasileira como um todo. A lógica do planejamento, ainda 

que mais restrita, também esteve presente quando da redação do Decreto-Lei nº 2.300/86. A 

Consultoria-Geral da República, com o auxílio de Hely Lopes Meirelles, elaborou um texto 

normativo relativamente cuidadoso, propositadamente construído com base noutro modelo legal, 

pois seus idealizadores – majoritariamente juristas – acreditavam que aquela, e não outra, seria a 

melhor maneira se chegar a boas contratações. A Lei nº 8.666/93, por seu turno, foi uma lei de 

ocasião, que, quase inercialmente, utilizou como modelo o próprio Decreto-Lei nº 2.300/86, 

vindo a ganhar força no Congresso Nacional por conta do conturbado ambiente político da época.  

 Outro elemento que aparta a atual Lei Geral de Licitações e Contratos das experiências 

legislativas anteriores liga-se ao fato de que a administração pública, também pela primeira vez, 

não tomou a iniciativa de propor mudanças no sistema brasileiro de licitações. As reformas 

jurídicas anteriores tinham sido gestadas dentro da administração pública e, por consequência, 

também por ela proposta – ou melhor dizendo, imposta. Deve-se ter em mente que o Presidente 

da República, tanto em 1967 quanto em 1986, valeu-se da figura do decreto-lei para operar 

reformas jurídicas com mais facilidade e para evitar a interferência de outros interesses na 

estrutura do projeto.  

 Este último argumento conecta-se ao quarto fator que singulariza a Lei nº 8.666/93: trata-

se da primeira reforma jurídica realizada em um ambiente verdadeiramente democrático. Lendo 

esta assertiva, alguém poderia se perguntar: de que forma a vigência de um regime democrático 

poderia ter impactado na elaboração da atual Lei Geral de Licitações e Contratos? 

 O fato de o PL nº 1.491/91 ter iniciado sua tramitação por iniciativa de um parlamentar, 

sem qualquer tipo de coordenação do processo da reforma ou de planejamento prévio, permitiu 
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que os interesses setoriais privados – como as empreiteiras, por exemplo – se organizassem e 

pressionassem o Congresso Nacional pela concessão de benefícios. A democracia permitiu, 

ainda, que não somente os grandes interesses econômicos fossem atendidos – ou ao menos 

ouvidos –, mas também pequenas e médias empresas. A pulverização do núcleo de poder – antes 

concentrado nos ministérios e agora também espalhado por todo o Congresso Nacional – facilitou 

a permeabilidade da reforma a pontos de vista que até então não tinham encontrado eco nas 

reformas jurídicas210. 

 Some-se a isto o fato de que o governo passava por um dos mais conturbados períodos da 

história, tornando-o significativamente mais vulnerável e menos capaz de se articular para fazer 

valer, na reforma da legislação, o ponto de vista do gestor público. Penso, então, que a 

instabilidade e a desorganização do governo neste período – que estava mais preocupado em se 

consolidar no poder e em fazer as instituições funcionarem dentro da normalidade – contribuíram 

para que a gestão pública praticamente não tivesse feito parte dos debates sobre a reforma e para 

que os interesses privados tivessem mais espaço de atuação. 

 Como resultado da reforma, creio ser possível afirmar com relativa segurança que houve 

uma captura do processo legislativo por certos grupos setoriais, que foram capazes de aprovar um 

diploma normativo amplamente favorável a seus interesses – afinal, há quem ganhe e quem perca 

em um sistema de compras governamentais que se diz aberto a todos aqueles que atendam a 

quantitativos mínimos e que amarre o administrador público a critérios legais extremamente 

rígidos e objetivos, obrigando-o, sempre, a optar pelo fornecedor que ofertar o menor preço. 

Explico-me.  

Baseado no diagnóstico de que a corrupção – cujo epicentro estaria na liberdade de que 

supostamente gozava a administração para dirigir os resultados das licitações – deveria ser 

combatida a qualquer custo, o Congresso Nacional, capturado por interesses empresariais, adotou 

uma solução bastante curiosa. Valendo-se do discurso corrente à época que prestigiava as regras e 

princípios jurídicos – incitado, inclusive, pelo próprio texto constitucional –, buscou anular a 

capacidade de manobra da administração pública, decidindo, de antemão, os critérios e 

procedimentos que conduziriam, pretensamente, à melhor contratação pública. Entretanto, o que 

escapou à percepção da comunidade jurídica como um todo – mas não dos potenciais 

                                                
210  
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beneficiados pelas contratações públicas! – foi que as normas jurídicas haviam sido moldadas de 

modo a atender não ao interesse do público, mas daqueles que foram capazes de influir no 

processo legislativo.  

Tratou-se de uma estratégia engenhosa e catastrófica do ponto de vista da gestão 

pública211. Afinal, o dirigismo nas contratações, ao invés de ser combatido, foi, em verdade, 

chancelado. As normas jurídicas haviam sido moldadas de tal modo que para se dirigir as 

licitações bastaria segui-las à risca. Sob a aparência de terem sido postas rígidas regras para um 

jogo competitivo e probo, criou-se, na realidade, uma licitação de dados viciados; os 

procedimentos foram pré-programados para levarem sempre ao mesmo resultado212.  

O pior é que esta solução normativa foi – e em boa medida continua sendo – aplaudida 

pela comunidade jurídica – pois, ao menos em tese, atendeu o pleito pela valorização das regras e 

princípios jurídicos –, pelos políticos e pela imprensa – visto que ela praticamente anulou a esfera 

de liberdade da administração pública, declarando ser, em alto e bom tom, portadora (com 

exclusividade, diga-se de passagem) da moralidade – e, por fim, pelos órgãos de controle – já que 

o fato de ela ser altamente procedimentalizada viabilizou a realização de um rigoroso controle 

burocrático.  

O que se observa é que o discurso que permeia a Lei nº 8.666/93 enfeitiçou boa parte dos 

que com ela lidam, vestindo-a com uma espécie de túnica sacrossanta, dificultando enormemente 

justificar reformas mais profundas no sistema de contratações públicas brasileiro – já que são 

vistas, quase que automaticamente, como verdadeiros golpes à moralidade, como tentativas de se 

desfazer a muralha erigida com a suposta finalidade de barrar a corrupção. 

 A realidade, portanto, é outra: a atual Lei Geral de Licitações e Contratos não se 

preocupa efetivamente com a boa contratação (barata, de qualidade, rápida, eficiente, proba, etc.), 

mas em garantir a determinados segmentos acesso facilitado ao mercado público. A grande 

questão que se põe é: quem foi o grande beneficiado?  

                                                
211 Alexandre Ribeiro Mota, em sua dissertação de mestrado intitulada O combate ao desperdício no gasto público: 
uma reflexão baseada na comparação entre os sistemas de compra privado, público federal norte-americano e 
brasileiro, chega a conclusão semelhante, ainda que por outras razões: “(...) partindo-se da combinação entre uma 
legislação conceitualmente pobre, uma elevada preocupação com a corrupção, um sistema jurídico excessivamente 
burocrático e interpretações restritivas, chega-se à formação de uma cultura de compras públicas muito aferrada aos 
ritos e pouco compromissada com os resultados”, p. 155.  
212 Trata-se, por óbvio, de uma generalização cujo objetivo é destacar uma característica da realidade. Apesar de em 
alguma medida distorcê-la, penso ser relevante para permitir melhor visualizá-la.  
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A resposta a esta indagação não é simples. No entanto, a observação conjunta do processo 

legislativo da Lei nº 8.666/93, da forma pela qual suas normas foram moldadas e das posteriores 

alterações normativas realizadas – ou que se pretendeu realizar – no sistema de contratações 

públicas como um todo, levam a crer que a categoria das empreiteiras emergentes – ou seja, as 

empreiteiras de médio porte já estabelecidas no mercado e que aspiravam chegar a patamares 

mais elevados – foram as que mais se beneficiaram com a edição da atual Lei Geral de Licitações 

e Contratos. Esta conclusão se desenhará com mais nitidez no Capítulo IV, na medida em que os 

movimentos de reforma posteriores à Lei n 8.666/93 forem sendo estruturados. Por ora, elencarei 

as razões que me levaram a esta conclusão.  

A primeira delas refere-se a uma significativa mudança surgida com a edição da Lei nº 

8.666/93. O Decreto-Lei nº 2.300/86 determinava que a execução das obras e serviços deveriam 

ser programadas na sua totalidade e que o parcelamento de sua execução seria, em geral, 

proibido. O diploma normativo abria exceção à regra apenas na hipótese de insuficiência de 

recursos ou de haver comprovado motivo de ordem técnica213.  

A vigente Lei Geral de Licitações e Contratos posicionou-se de maneira diferente. De 

acordo com sua redação atual, apesar de a execução das obras e serviços terem de ser 

programadas na sua totalidade, determinou-se que elas fossem divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis – desde que preservada a modalidade 

de licitação214.  

A fragmentação de obras e serviços é um nítido incentivo legal à participação de pequenas 

e médias empresas – tanto entrantes como aquelas já estabelecidas no mercado. Dessa forma, 

projetos que, antes, em função de sua magnitude, naturalmente ensejariam a contratação de 

grandes empreiteiras, agora, poderiam ser levados adiante por um conjunto de empreiteiras 

menores.  

                                                
213 Decreto-Lei nº 2.300/86, art. 7º, § 1º.  
214 Lei nº 8.666/93, art. 23, §§ 1º e 2º: “§ 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. § 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”. A redação atual foi dada pela 
Lei nº 8.883/94.  
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Observa-se que, em tese, este dispositivo beneficiaria tanto pequenas quanto médias 

empreiteiras, não sendo, portanto, suficiente para se afirmar peremptoriamente que as emergentes 

foram as mais privilegiadas pela Lei. 

A segunda delas, diz respeito aos critérios legais de qualificação econômico-financeira. A 

Lei nº 8.666/93, em sua redação original (antes da edição da Lei nº 8.883/94), determinou que a 

administração apenas pudesse exigir dos licitantes a demonstração de serem financeiramente 

capazes em face do compromisso que assumiriam caso lhes fossem adjudicado o contrato215.  

O diploma normativo reforçou a determinação do inciso XXI do art. 37 da CF – segundo 

o qual somente seria permitido fazer exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações –, restringindo significativamente os 

instrumentos da administração para averiguar a capacidade econômica da empresa frente ao 

projeto. As pequenas e médias empreiteiras (entrantes ou já estabelecidas no mercado) teriam, 

segundo esta regra, acesso mais facilitado ao mercado público216.  

A terceira razão refere-se ao seguro-garantia. A redação final do PL, tal como visto, 

determinou que o seguro-garantia fosse mandatório apenas para as obras e serviços de grande 

vulto; ele seria facultativo às de médio e pequeno vulto. Reforçou-se, ainda, que o poder público 

não poderia contemplar custo ou valor de cobertura que impedisse ou até mesmo restringisse a 

participação de qualquer interessado na licitação. Nota-se, assim, que o Congresso Nacional 

pretendeu, a qualquer custo, impedir que a administração, nas suas contratações, fizesse 

exigências que fossem prejudiciais aos interesses das empreiteiras de menor porte – em tese, 

pequenas e médias.  

No Capítulo IV, voltarei ao seguro-garantia, visto que o tema, apesar de ter sido vetado 

pelo Presidente da República em 1993, foi inserido na Lei em reformas posteriores. Nesta 

ocasião, explorarei em detalhes os debates e conflitos ocorridos no Congresso, tornando mais 

claro o benefício concedido a este nicho empresarial. 

 A quarta razão liga-se às exigências legais para a qualificação técnica-operacional, já 

apontadas anteriormente – de os licitantes demonstrarem já ter executado, no passado, obras e 

                                                
215 Lei nº 8.666/93, art. 31, § 1º.  
216 Como se verá no Capítulo IV, após a edição da Lei nº 8.883/94, ficará ainda mais nítida a proteção que se 
pretendeu dar às empreiteiras de menor porte.  
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serviços em quantitativos mínimos das parcelas de maior relevância técnica e prazo –, vetada 

pelo Executivo217. É importante lembrar que “os vetos produziram efeito oposto ao pretendido, 

pois não eliminaram a exigência de atestados de aptidão da própria empresa, os quais estão 

expressamente previstos no art. 30-II c/c §1º, bem assim no art. 33-III. Resultou do veto, apenas, 

a supressão dos limites quanto a quantidades e prazos das obras e serviços objeto dos 

atestados”218.  

Se exigidos, os requisitos de qualificação técnica-operacional, em função da demanda de 

o licitante demonstrar experiência prévia compatível com o objeto licitado em obras e serviços, 

tenderiam a excluir as pequenas empreiteiras e as médias empreiteiras entrantes (sem prévia 

experiência) das competições. Em tese, eles beneficiariam as médias empreiteiras emergentes – já 

estabelecidas no mercado e com pretensão de crescimento – e, reflexamente, as grandes 

empreiteiras.  

Destacarei, ainda, três outras características da Lei nº 8.666/93 que reforçam a tese de que 

se procurou, via texto de lei, manipular os procedimentos licitatórios em prol de um grupo em 

específico. Chamo a atenção para o fato de elas não se relacionarem diretamente aos eixos das 

licitações – e a seus respectivos temas. Permito-me, neste caso, maior liberdade de análise.  

A primeira delas liga-se à ordem dos procedimentos licitatórios. Disse a Lei nº 8.666/93 

que a licitação deve começar pela fase de habilitação, sendo excluídas, de plano, empresas sem 

condições de ser contratadas219. Dessa forma, avalia-se apenas as propostas dos habilitados. Duas 

importantes consequências disto decorrem: limita-se o número de propostas de preço que serão 

conhecidas pelo poder público e, em virtude da rigidez formal e da demora dos procedimentos, 

incentiva-se a litigância entre os proponentes – já que eles têm a possibilidade de inabilitar uns 

aos outros.  

A segunda característica é a de que as propostas dos licitantes, uma vez feitas, são 

imutáveis. Determinou a Lei que elas deveriam ser apresentadas em envelopes fechados, abertos 

                                                
217 Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1º, “b”.  
218 SUNDFELD, Carlos Ari, Licitação e Contrato Administrativo – de acordo com as leis 8.666/93 e 8883/04, São 
Paulo, Malheiros Editores, 1994, p. 126.   
219 Lei nº 8.666/93, art. 43, incisos I a V.  
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em sessão pública, sem oportunidade para uma fase de descontos220. Trata-se, assim, de uma 

competição controlada em que se bloqueia a instauração de disputas acirradas entre os licitantes.  

A terceira característica refere-se à figura da proposta inexequível221. Buscando impedir a 

participação de aventureiros nos procedimentos licitatórios que tenderiam a “mergulhar” os 

preços das propostas, instituiu-se um mecanismo que permitiria à administração, em tese, evitar 

que os preços baixassem demais. Trata-se, assim, de mais um freio à competição na medida em 

que há a possibilidade de ser fixado um piso para os preços, abaixo do qual se presume que o 

licitante seja incapaz de entregar o objeto contratado. 

Os elementos cima elencados correspondem às balizas legais responsáveis por conduzir as 

contratações às empreiteiras emergentes. Falta, no entanto, conectar os pontos esparsos de modo 

a dar mais fluidez ao raciocínio.  

O parcelamento das obras e serviços aumentou o acesso ao mercado público, 

fragmentando-o e multiplicando as oportunidades de negócios para as empresas de menor porte. 

Pôs-se, porém um problema: com o aumento do tamanho do bolo, como reparti-lo? Como 

garantir que às empreiteiras emergentes – cujos interesses encontraram maior eco no Congresso 

Nacional – fosse dada a maior fatia? A estratégia adotada dividiu-se em duas frentes principais.  

A primeira delas consistiu em excluir do certame licitatório, de plano, aqueles passíveis 

de serem eliminados. Dessa forma, estabeleceu-se que competição só poderia ocorrer entre os 

habilitados e, como requisito de habilitação, exigiu-se a demonstração de capacitação técnico-

operacional por meio de atestados. As pequenas empreiteiras e médias empreiteiras entrantes 

foram, portanto, postas à margem do grande mercado público de obras e serviços.  

A segunda frente focou-se em evitar que as médias empreiteiras emergentes fossem 

excluídas do certame licitatório. Para tanto, a legislação escalou uma série de armas de defesa. De 

um lado, impediu-se que as exigências de qualificação econômico-financeiras fossem duras 

demais de modo que somente as grandes empreiteiras fossem habilitadas. Por outro lado, 

restringiu-se a possibilidade de a administração exigir garantias dos licitantes, o que dificultaria o 

acesso das médias empreiteiras emergentes ao mercado público. Outra barreira levantada pela 

legislação para evitar a exclusão das empreiteiras emergentes foi autorização legal para que a 

                                                
220 Lei nº 8.666/93, art. 43, inciso III e IV.  
221 Lei nº 8.666/93, art. 44, § 3º.  
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administração declarasse inexequível a proposta daqueles que “mergulhassem” os preços – tidos, 

em geral, como aventureiros. Também se procurou controlar a competição nas licitações públicas 

determinando que as propostas, uma fez feitas, fossem imutáveis – refiro-me aos envelopes 

lacrados contendo as propostas de preços. Trata-se de um mecanismo que limita a disputa e 

facilita acordos entre os licitantes – visto que se sabe, de antemão, o universo de competidores. 

Além disso, vê-se que a legislação, apesar de declaradamente dar preferência ao critério de 

julgamento pelo menor preço, não o leva efetivamente à sério.  

O argumento de que as médias empreiteiras emergentes – cujo maior representante no 

Congresso Nacional foi o Deputado Luis Roberto Ponte, autor do projeto – compõem o grupo de 

interesse que mais foi capaz de influir na modelagem da Lei nº 8.666/93 ganha reforço ao se levar 

em conta os argumentos expostos no documento, também de autoria do Deputado acima citado, 

intitulado “O que, na verdade, contém o substitutivo do Senado ao projeto de lei que institui 

normas para licitações e contratos da administração pública”. Este manifesto pode ser apontado 

como o grande responsável por alterar os rumos da tramitação do PL nº 1.491/91, revertendo boa 

parte das mudanças promovidas pelo Senado Federal, e fazendo a Lei nº 8.666/93 assumir as 

feições atuais. Passo a apontar alguns dos seus principais pontos.  

O Deputado defendeu, por exemplo, a impossibilidade de se exigir dos licitantes a 

comprovação de possuírem patrimônio liquido mínimo, pois, assim, seriam excluídas da 

competição as médias empresas222. No mesmo sentido, Luis Roberto Ponte, mostrou-se 

preocupado com a criação, por lei, de mecanismos que permitissem a administração auferir a 

qualidade dos serviços prestados pelo licitante, o que se consubstanciaria em um “mecanismo 

espúrio para alijar empresas não desejadas”223. Não lhe agradava, ainda, a possibilidade de a 

                                                
222 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/1993, p. 7578. Confira-se excerto da fala do Deputado: ““como se 
viu (...), nada se exige de qualificação técnica na licitação pertinente a obras e serviços, enquanto há exorbitantes 
exigências de patrimônio que restringem, drasticamente, a participação de médias empresas na execução de obras de 
médio porte e alijam as pequenas e médias empresas de fornecimento para a entrega futura, ainda que de médio e 
pequeno vultos. Isto decorre dos dispositivos permitirem ao administrador desclassificar o licitante que não possua 
patrimônio liquido (deduzidos, ainda, os compromissos de outros contratos assumidos) igual ao valor da obra ou do 
fornecimento dos bens licitados. (...) Drástica redução do universo de licitantes”.  
223 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/1993, p. 7578. Confira-se excerto da fala do Deputado: ““Enquanto 
(...) não se exige qualquer certificação da empresa para execução de obras, justamente onde existe risco de 
inadimplência, o parágrafo acima, em oposição à suposta abertura do Substitutivo, exige, nas licitações para 
aquisição de material (etc.) a certificação do ‘sistema de qualidade do licitante’, uma subjetiva, intolerável e 
incompreensível restrição. (...) Este dispositivo permite, ao administrador, alijar da licitação qualquer empresa 
fornecedora de bens ou prestadora de serviços que não possua a esdrúxula certificação do ‘seu sistema de qualidade’, 
dada pela própria administração ou por empresas privadas a serem credenciadas (...)”.  
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administração escolher a melhor proposta com base em critérios outros que não o de melhor 

preço – por exemplo, o de melhor técnica. Segundo ele, isso permitiria um subjetivismo 

inaceitável por parte do administrador público224.   

É curioso observar que o Deputado não estava verdadeiramente defendendo uma ampla 

abertura da licitação a todos os participantes – fossem eles pequenas ou médias empreiteiras. Pelo 

contrário, pretendia-se criar uma espécie de reserva de mercado para as médias empreiteiras 

emergentes, que fossem capazes demonstrar experiência prévia. É o que defendeu Luis Roberto 

Ponte, sob o título “Aniquilação da garantia da boa execução técnica das obras”225: 

 

“Pelo dispositivo, a exigência da comprovação de capacidade técnica do licitante fica 

adstrita à prova de que o mesmo tenha contratado, ainda que no próprio dia da licitação, 

um engenheiro possuidor de atestado de execução ou fiscalização de uma obra de mesma 

natureza da do objeto da licitação, independentemente de porte, quantidades e época da 

execução, mesmo que não haja o compromisso do profissional de se manter na empresa 

para executar a obra licitada. É vedada a exigência de qualquer comprovação de que o 

licitante, por seu corpo técnico e operacional, tenha, sequer, resquícios de experiência 

em qualquer tipo de obra”. 

 

Conclui-se, assim, quem nem toda empreiteira deveria, segundo o Deputado, ser 

beneficiada pelo texto legal, mas apenas aquelas que, além de demonstrarem a qualificação 

técnica-profissional, comprovassem a qualificação técnica-operacional. 

Do exposto, percebe-se que a administração pública acabou sendo vítima do seu 

“veneno”, visto que a lógica do fetichismo legal, como visto, teve início por sua própria 

iniciativa, quando da elaboração do Decreto-Lei nº 2.300/86. Assim, os setores sociais, ao 

notarem que a reforma se faria por meio do direito – e não de práticas administrativas – 

encontraram um caminho rápido e relativamente simples para a obtenção de benefícios: 

                                                
224 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/1993, p. 7578. “Os dispositivos acima permitem, com um caráter 
extremamente subjetivo, considerar vencedor um licitante que tenha apresentado proposta com valor muito superior 
ao de outro, posto que determinam que deve ser vencedora, na licitação do tipo técnica e preço, “a proposta mais 
vantajosa economicamente”, e não a de menor preço, como na do tipo referido no inciso I do mesmo artigo 44. E o 
que ainda é mais grave: deixando sem definição objetiva o que seja “proposta mais vantajosa economicamente”.  
225 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/1993, p. 7578. 
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conseguir inserir na Lei de Licitações normas simpáticas a seus interesses, fazendo o possível 

para cristalizá-los no texto legal.  

 Entretanto, em face destas observações, alguém poderia dizer o seguinte: a fonte dos 

problemas da Lei nº 8.666/93 não está no fato de ela adotar um modelo legal maximalista; pelo 

contrário, seus problemas advêm do mal uso que se fez deste modelo de regulação jurídica das 

contratações públicas. Dito de outra forma, teria havido uma deturpação do maximalismo que, 

em tese, seria bom e adequado.  

A meu ver, esta provocação não procede, visto que o maximalismo é em si perverso do 

ponto de vista da gestão pública. Procurarei deixar claro meu ponto de vista.  

 A premissa sobre a qual o maximalismo se sustenta – a de que um modelo legal 

detalhista, minucioso, abrangente e que antecipasse, para a lei, uma série de soluções 

administrativas fosse capaz, quase que automaticamente, de gerar boas contratações públicas – é 

falsa. O modelo legal maximalista, em razão de sua estrutura mesma, parece ser pouco capaz de 

produzir boas contratações, independentemente do sentido que se atribua a este termo 

(contratações probas, rápidas, eficientes, baratas, etc.). Alguns elementos conduzem a esta 

conclusão. 

 O primeiro deles refere-se à impossibilidade de uma lei fixar, de antemão, uma política de 

contratações públicas completa e acabada, que tente prever, na minúcia, todas as possibilidades 

de comportamentos – dos agentes públicos e dos licitantes – e de resultados.  

Para utilizar a linguagem de Charles Sabel226, o maximalismo pressupõe a existência de 

um limitado grupo de “principais” – no caso o governo ou o Congresso Nacional – que seria 

capaz de antever a melhor solução para problemas concretos, deixando pouca margem de 

manobra para “correções de percurso”227. A questão é que o melhor remédio para uma 

determinada doença hoje, pode não o ser no futuro.  

 O segundo deles diz respeito ao fato de textos legislativos minuciosos e excessivamente 

detalhistas e exaustivos geralmente darem azo a interpretações muito restritivas e apegadas à 
                                                
226 Charles Sabel é professor de Law and Social Science na Columbia Law School (EUA). 
227 Cf. SABEL, Charles, Beyond Principal-Agent Governance: Experimentalist Organizations, Learning and 
Accountability, in Ewald Englen & Monika Sie Dhian Ho (Eds.), De Staat van de Democratic voorbij de Staat. WRR 
Verkenning 3 Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004, disponível em  
http://www2.law.columbia.edu/sabel/papers.htm. 
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literalidade do texto legal. Afinal de contas, em se tratando de um diploma normativo com estas 

características, nada mais lógico do que pensar que o que não está explícito, é proibido. Assim, 

reforça-se, por via interpretativa, a imobilidade de um modelo legal que já tendia à perenidade 

por suas características estruturais.  

 O terceiro elemento conecta-se, e em alguma medida decorre, dos anteriormente citados. 

O maximalismo, ao transferir poderes decisórios da administração pública para o Legislativo, 

bloqueia, a meu ver, a inovação da gestão e das práticas administrativas. Isso porque a 

administração, em desejando testar novas estratégias e ideias, choca-se, quase que 

inevitavelmente, com a rigidez da lei de licitações e contratos.  As inovações, para que sejam 

implementadas, acabam tendo que passar pelo crivo do Legislativo, por meio de alterações legais.  

 Nos capítulos seguintes, analisarei em detalhes as alterações promovidas dentro e fora do 

âmbito da Lei nº 8.666/93. Um dos objetivos será ver em que medida a hipótese levantada neste 

capítulo – a de que o maximalismo, com a aprovação da Lei nº 8.666/93, atingiu ao mesmo 

tempo o seu ápice e seu declínio – se sustenta.  

 Por fim, refletirei, com base na pesquisa realizada, sobre possíveis mudanças no sistema 

brasileiro de contratações públicas.  
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PARTE III – AS REAÇÕES AO MODELO LEGAL MAXIMALISTA 
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Capítulo IV – A Quarta Fase das Licitações Públicas no Brasil? Entre tensões e ajustes 

normativos  

 

1. Introdução 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

 A intitulação deste capítulo foi construída sob a forma de uma indagação por um motivo 

bastante óbvio: não há elementos suficientes e seguros para se afirmar peremptoriamente que a 

terceira fase das licitações no Brasil, marcada pela edição do Decreto-Lei nº 2.300/86 e da Lei nº 

8.666/93, efetivamente tenha chegado ao fim – apesar de haver indícios importantes que apontem 

neste sentido. A observação dos rumos do instituto, desde a criação da vigente Lei Geral de 

Licitação e Contratos até o presente momento, revela continuidades e rupturas na política 

brasileira de contratações públicas, impossibilitando, no entanto, a identificação de um claro 

divisor de águas que tenha dado origem a um novo modelo de regulação das licitações. Além 

disso, trata-se de uma análise da contemporaneidade, naturalmente sujeita a equívocos e desvios 

pela ausência do necessário distanciamento histórico dos fatos – característica esta que a 

dificulta, mas não a inviabiliza.  

 Assim, apesar de estar em xeque a existência mesma desta quarta fase das licitações 

públicas, fixo, para os fins desta pesquisa, pontos virtuais que marcam o seu início e o seu 

término: a edição da Lei nº 8.666, em 21 de junho de 1993, e a edição da Lei nº 12.462, em 5 de 

agosto de 2011228. Trata-se, como se pode notar, de um período longo – abrangendo os governos 

de Itamar Franco (1992-1994), de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), de Luíz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010) e de Dilma Rousseff –, marcado por profundas transformações no cenário 

político-institucional brasileiro.  

                                                
228 A Lei nº 12.462/11 instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC –, um estatuto jurídico 
aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
2016, da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação, da Copa do Mundo FIFA 2014 
e de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados da federação.  
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Se a terceira fase das licitações teve como traço marcante o reestabelecimento do regime 

democrático, o momento em questão se caracteriza, certamente, pela consolidação da democracia 

no Brasil. A despeito das mudanças políticas, econômicas ou sociais verificadas nos últimos 18 

anos, este ideal manteve-se como premissa inamovível, trazendo consequências sensíveis ao 

modo pelo qual os diplomas normativos foram confeccionados. Afinal, tal como consta do 

capítulo anterior, o processo legislativo aberto, nos moldes atuais, permite uma maior vocalização 

de interesses de grupos da sociedade em geral e, em regra, faz com que a administração pública 

tenha diminuído seu controle sobre o conteúdo da produção normativa. 

No campo das contratações públicas, como não poderia deixar de ser, este fenômeno 

também se fez presente. Nos anos que se seguiram à edição da Lei nº 8.666/93, travou-se, no 

Congresso Nacional, uma verdadeira batalha entre os parlamentares, resultando na elaboração de 

15 leis voltadas à alteração de dispositivos da Lei Geral de Licitações e Contratos e de outras 

tantas destinadas a criar regimes específicos de licitação, ou a simplesmente excluir, em situações 

determinadas, o influxo das normas da Lei nº 8.666/93. Sucederam-se uma série de tensões e 

ajustes.  

Estas iniciativas de reforma, embora fossem muito distintas umas das outras, tinham um 

denominador comum entre si: a vontade de se afastar do regime jurídico da Lei Geral de 

Licitação e Contratos. Em outras palavras, procuraram “fugir” das licitações. Carlos Ari Sundfeld 

sintetiza esta ideia da seguinte forma: 

 

“(...) a partir de certo momento, a Lei nº 8.666/93, permeada por estas características, 

passou a ser vista como problemática. Isto porque se percebeu que nela havia excessos 

relativamente ao ônus, à demora, aos impedimentos e ao custo (em sentido amplo) da 

contratação. Assim, iniciou-se uma tendência legislativa em sentido contrário à que até 

então prevalecia. Algo como se, de repente, se tivesse percebido que a licitação 

apresentava sérios problemas e que era preciso encontrar instrumentos com o objetivo de 

afastá-la. Portanto, a segunda tendência, depois da que buscou a morte do administrador, 

foi a que procurou eliminar a licitação”229.  

 

                                                
229 SUNDFELD, Carlos Ari, “Como reformar licitações?”, in Interesse Público – Revista Bimestral de Direito 
Público, nº 54. Belo Horizonte, Fórum, março/abril 2009, p. 21.  
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É evidente que este não foi um movimento constante e unidirecional. Numa sociedade 

plural e complexa como a brasileira, não espanta que ele tenha sido – como foi – um processo 

com reveses. Visando compreendê-lo à fundo, procurarei, nos tópicos seguintes, explicitar as 

estratégias e o ferramental que utilizei na tentativa de dar conta de uma realidade crescentemente 

fragmentada.  

 

1.2. Breve síntese do percurso da pesquisa e reafirmação dos seus objetivos 

 

Antes de avançar, penso ser relevante dar um passo atrás, afastando-me do objeto de 

estudo por alguns instantes na tentativa de compreender a imagem que se forma a partir da 

montagem deste quebra-cabeças. Com este objetivo em mente, retomarei rapidamente as grandes 

características de cada uma das fases das licitações precedentes.  

O primeiro momento das contratações públicas no Brasil, que girou em torno do 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública de 1922, consubstanciou-se na primeira tentativa 

organizada de disciplinar as licitações, ainda que exclusivamente no âmbito da União. A 

legislação da época deu à administração pública boa margem de discricionariedade para ajustar 

os procedimentos licitatórios aos casos concretos, elegendo o edital como o principal instrumento 

regulador das concorrências230. Além disso, optou-se por não se restringir nem garantir, a priori, 

o acesso de licitantes ao mercado público; os requisitos de habilitação seriam ajustados de acordo 

com as necessidades da contratação.  

A segunda fase das licitações centrou-se no Decreto-Lei nº 200/67, que inovou ao 

promover – entre outras coisas – a unificação nacional da regulação jurídica das licitações e 

contratos. Dessa forma, pela primeira vez, a União, os Estados e os Municípios estariam 

vinculados ao mesmo diploma normativo. É importante chamar a atenção para uma peculiaridade 

do Decreto-Lei nº 200/67: ele foi o produto de uma iniciativa voltada à racionalização  da 

administração pública, em que a reforma jurídica nada mais era do que meio para se atingir algo 

mais amplo, a reforma da gestão pública. Nesta perspectiva, baixou-se um conjunto de regras 

sobre licitações bastante enxuto – ainda mais do que o do Regulamento Geral de Contabilidade 

                                                
230 A legislação deste período não fazia referência às licitações de um modo geral, mas apenas às concorrências.  
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Pública –, mantendo o edital – e não a lei – como o grande instrumento de regulação das 

contratações públicas. Dessa forma, a administração continuou a ter um significativo espaço de 

liberdade para decidir a melhor forma de contratar.  

Já a terceira fase das licitações, iniciada com a edição do Decreto-Lei nº 2.300/86, mudou 

substancialmente o curso da disciplina jurídica das licitações. Diferentemente da reforma 

anterior, esta foi pensada por pessoas do mundo jurídico, tendo sido permeada pela noção de que 

a boa contratação derivaria do cumprimento rigoroso de regras procedimentais rígidas, 

previamente fixadas em lei. Consequentemente, a lei – e não o edital – passou a ser o grande 

instrumento de regulação das licitações, retirando da administração pública a discricionariedade 

que tinha para decidir, nos casos concretos, a melhor maneira de contratar. Paralelamente ao 

início do processo de legalização das licitações, verificou-se uma ampliação do dever de licitar – 

exemplifico por meio das empresas estatais, que também foram submetidas a esta obrigação – e o 

direcionamento da legislação para o combate à corrupção.  

Com a criação da Lei nº 8.666/93 – uma lei nitidamente de ocasião, surgida em meio a 

uma série de escândalos de corrupção envolvendo contratações públicas –, os traços 

característicos da terceira fase das licitações ficaram ainda mais marcantes. Radicalizou-se a 

busca pela eliminação da discricionariedade da administração para selecionar licitantes e 

reforçou-se a ideia de que as normas, se precisas, detalhistas, objetivas e bem direcionadas, 

naturalmente gerariam boas contratações. Foi substancialmente ampliado o dever de licitar e o 

acesso do setor empresarial ao mercado público. A administração, com a edição deste diploma 

normativo, viu-se amarrada a uma complexa teia procedimental – algo que trouxe impactos 

significativos à qualidade da gestão pública.  

Feita esta breve retrospectiva, focarei, agora, na quarta fase das licitações, que 

corresponde, em linhas gerais, a tudo aquilo que se criou após o surgimento da atual Lei Geral de 

Licitações e Contratos231.  

Esta enorme massa de normas pôde ser divida em basicamente dois grandes grupos: um 

deles relativo às alterações legislativas no regime jurídico das contratações públicas em geral232 e 

                                                
231 Tal como adiantado na introdução deste trabalho, a análise da quarta fase das licitações será distinta das demais, 
visto que após a Lei nº 8.666/93 não se editou outro grande marco legislativo sobre as contratações públicas em 
geral.  
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outro relativo às alterações legislativas em regimes jurídicos de contratações públicas 

específicas233. Nos tópicos seguintes, os examinarei em apartado, procurando, em cada um deles, 

visualizar os caminhos legislativos percorridos, pondo em relevo suas peculiaridades e 

complementaridades.  

As análises desta etapa da pesquisa, assim como as já realizadas, serão guiadas pelas 

preocupações que elenco a seguir:  

• É possível observar, também neste período, um processo de crescente legalização 

das licitações públicas voltado, de um lado, a ampliar o dever de licitar e, do outro, 

a unificar o regime das licitações a que os entes de toda a administração se 

sujeitam?  

• Verifica-se a continuidade da tendência de se reduzir a discricionariedade do 

administrador público? 

• As reformas deste período foram incrementais – ou seja, conservaram elementos já 

consolidados da experiência legislativa anterior, limitando-se a fazer alterações 

pontuais? 

 

2. Reformas legislativas no regime jurídico das contratações públicas em geral 

 

2.1. Notas metodológicas  

 

                                                
232 Esta categoria abrange todas as mudanças normativas feitas no próprio texto da Lei nº 8.666/93 (Lei nº 8.883/94; 
Lei nº 9.032/95; Lei nº 9.648/98; Lei nº 9.854/99; Lei nº 10.973/04; Lei nº 11.079/04; Lei nº 11.107/05; Lei nº 
11.196/05; Lei nº 11.445/07; Lei nº 11.481/07; Lei nº 11.484/07; Lei nº 11.763/08; Lei nº 11.783/08; Lei nº 
11.952/09; Lei nº 12.188/10; Lei nº 12.349/10) e aquelas que, apesar de não terem sido realizadas no próprio texto da 
Lei Geral de Licitações e Contratos, diziam respeito às contratações públicas em geral (ou seja, sem fazer qualquer 
menção a contextos ou espécies contratuais em específico). Neste último bloco inserem-se a Lei nº 10.520/02 (Lei do 
Pregão), a Lei Complementar nº 123/06 (Lei das Micro e Pequenas Empresas) e a Lei nº 11.947/09.   
233 Inserem-se nesta categoria as mudanças jurídicas promovidas pelas seguintes leis: Lei nº 8.958/94 (Lei das 
Fundações de Apoio); Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões); Lei 9.472/97 (Lei das Telecomunicações); Lei nº 
9.478/97 (Lei do Petróleo); Lei 9.637/98 (Lei das Organizações Sociais); Lei nº 9.790/99 (Lei das Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público); Lei nº 11.079/04 (Lei das Parcerias Público-Privadas); Lei nº 12.232/10 (Lei 
das Agências de Publicidade) e Lei nº 12.462/11 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações).  
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 A análise das reformas legislativas do regime jurídico das contratações públicas em geral 

será feita em duas etapas. Inicialmente, traçarei um amplo panorama apenas das modificações 

feitas no corpo da própria Lei nº 8.666/93. A ideia é procurar identificar as grandes características 

do movimento reformador da Lei Geral de Licitações e Contratos, apontando para elementos que 

me permitam responder, entre outras, as seguintes indagações: quais partes da lei foram mais 

reformadas? Quais eixos e temas das licitações públicas sofreram mais modificações? As 

iniciativas de reforma foram vetadas pelo Presidente da República? Em caso de resposta positiva, 

o que a justificativa dos vetos revela? A razão de ser das leis que modificaram a Lei nº 8.666/93 

era, de fato, a sua reforma? Ou, pelo contrário, as mudanças da Lei Geral de Licitações e 

Contratos apenas tomaram carona em leis sobre outros assuntos? Para respondê-las, tabulei todas 

as alterações feitas no texto da Lei nº 8.666/93 extraindo, de cada um dos dispositivos234, um 

conjunto de informações relevantes235. 

 Posteriormente, examinarei em detalhes apenas as principais inovações ocorridas no 

âmbito do regime das contratações públicas em geral, tenham elas ocorrido no próprio texto da 

Lei nº 8.666/93, ou fora dele236. Para a construção deste painel, obedeci à ordem cronológica dos 

fatos. Também é preciso dizer que pincei do conjunto de modificações normativas apenas aquelas 

que dissessem respeito a dois dos eixos das licitações, a saber, grau de abrangência do dever de 

licitar e tratamento dado pela administração pública aos interessados nas contratações.  

O foco nestes dois eixos justifica-se na medida em que 1) a quantidade de normas 

envolvidas nesta fase das licitações é imensa – sendo necessário, portanto, estabelecer um recorte 

                                                
234 Para os fins da tabulação, considerei como sendo um único dispositivo 1) o caput de um artigo, 2) um inciso, 3) 
uma alínea, ou, em alguns casos, um conjunto de incisos ou alíneas (esta alternativa foi utilizada em pouco casos, 
apenas quando não fazia sentido tratar os incisos ou alíneas em separado). Em suma, cataloguei cada uma das 
novidades normativas que se tentou inserir na Lei nº 8.666/93.    
235 De cada uma das alterações procurei extrair os seguintes elementos: o artigo e o dispositivo modificados; a lei 
modificadora; a data da modificação; o tipo de alteração (inclusão ou redação); se houve ou não veto presidencial; as 
razões do veto, quando existentes; se houve ou não tentativa de reverter vetos à redação original da Lei nº 8.666/93; 
o objetivo primordial da lei modificadora; a redação original do dispositivo; a nova redação do dispositivo; o eixo 
das licitações ao qual pertencia o dispositivo alterado; o tema do dispositivo alterado; e, por fim, os grandes objetivos 
da modificação. Os dois últimos critérios mostraram-se difíceis de serem operados na prática, razão pela qual não os 
utilizei para a construção do panorama das alterações da Lei nº 8.666/93.  
236 Reconheço que há, na seleção deste material, boa dose de subjetividade. Com a finalidade de minimizá-la, 
esclareço que procurei, sempre que possível, fazer as escolhas com base na quantidade de vezes que o tema foi 
modificado ao longo do tempo – o que, em tese, revelaria certo grau de importância do dispositivo –, em conversas 
com o professor-orientador e com advogados especializados em direito administrativo e, também, por meio da 
consulta de manuais especializados em licitações e contratos.  
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de pesquisa que a viabilize – e 2) eles concentram, como se verá, a maior parte das inovações 

efetivamente importantes para os fins deste trabalho.    

 

2.2. Panorama das reformas legislativas da Lei nº 8.666/93 

 

2.2.1. Eixos e temas das licitações  

 

 Até este momento, os eixos e temas das licitações foram instrumentos pensados e 

utilizados para que se viabilizasse o estudo de grandes marcos legislativos, permitindo que deles 

fossem extraídas informações relevantes e que comparações pudessem ser feitas entre diferentes 

modelos jurídicos de regulação do instituto. Percebe-se, assim, que a definição dos critérios de 

pesquisa deu-se anteriormente à análise do material. Agora, o caminho adotado foi o inverso. 

Primeiro, examinei as alterações legislativas para, então, avaliar se elas encaixavam-se ou não 

nos critérios anteriormente empregados. Em razão disso, outros eixos e temas precisaram ser 

criados237. 

 Os resultados da tabulação podem ser conferidos no gráfico e no quadro que se seguem:  

 

 

 

 

 
                                                
237 Acrescentei ao eixo “tratamento dado pela administração pública aos interessados nas contratações” os temas 
“aceitabilidade de preços” – em referência aos critérios legais de menor preço, preço máximo, exeqüível ou 
inexeqüível – e “preferências/privilégios legais” – em referência à concessão de preferências ou privilégios 
concedidos pelo Poder Legislativo a setores empresariais específicos ou a empresas brasileiras. Foi criado o eixo 
“execução do contrato”, ao qual foram vinculados os temas relativos à “responsabilidade solidária do poder público” 
– em referência à medida em que o poder público se solidarizaria ou não ao contratado em determinados casos, 
principalmente de inadimplementos –, “pagamento do contratado” – em referência a critérios segundo os quais o 
contratado seria pago – e “rescisão do contrato” – em referência às condições e hipóteses de rescisão contratual. 
Instituiu-se, também, um eixo residual, chamado de “outros”, ao qual foram vinculados os temas relativos aos 
“modelos de contratação” – em referência aos regimes de licitação (p. ex., empreitada integral ou por preço unitário) 
– e a “regras procedimentais” – em referência à instituição ou alteração de normas de procedimento, sem impacto 
evidente nos demais temas.  
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Eixos dos Dispositivos Alterados da Lei nº 8.666/93 

 

 

 

 

 

 

(Gráfico 3 – Fonte: elaboração própria) 

 

Eixos e Temas Alterados na Lei nº 8.666/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quadro 2 – Fonte: elaboração própria) 

 

O gráfico e a tabela acima revelam que mais de 60% das 198 alterações que se tentou 

promover no texto da Lei nº 8.666/93 vincularam-se aos eixos “grau de abrangência do dever de 
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licitar” – destinado a medir a extensão da imposição do dever de licitar – e “tratamento dado pela 

administração pública a interessados nas contratações” – voltado a medir o grau de abertura da 

licitação aos competidores e, também, a verificar se a administração faz ou não distinções entre 

os participantes das licitações238. A partir deste diagnóstico pode-se inferir que, muito 

provavelmente, estas sejam as duas principais fontes de tensão no modelo jurídico da Lei Geral 

de Licitações e Contratos, incitando a maior parte das disputas entre os grupos interessados nas 

contratações públicas.  

Por outro lado, chama a atenção o fato de apenas 2 das 198 modificações textuais da Lei 

nº 8.666/93 terem se vinculado ao eixo do controle, uma delas ligada ao tema das sanções e outra 

ao do papel de fiscalização dos tribunais de contas239. Afirmo isso tendo em mente que os 

congressistas, durante a tramitação do PL nº 1.491/91, por várias vezes divergiram quanto às 

características e à extensão do controle na licitação, sendo de se esperar, assim, que a polêmica se 

seguisse mesmo após a aprovação da Lei nº 8.666/93240.  

O Senador Pedro Simon (PMDB – RS), na posição de relator da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, apresentou, em 16 de dezembro de 1992, um substitutivo ao 

PL. Nele, previu-se a possibilidade de exame, pelo Tribunal de Contas e pelos órgãos do sistema 

de controle interno de qualquer dos Poderes, da contabilidade das empresas privadas que 

contratassem com o Estado241. A ideia foi bem recebida por parcela dos parlamentares que, à 

                                                
238 Esclareço que nem todos os dispositivos contabilizados para a elaboração dos gráficos e tabelas foram 
efetivamente incorporados à redação da Lei nº 8.666/93. Muitos deles foram vetados pelo Presidente da República. 
Entretanto, como o objetivo desta etapa da pesquisa é procurar identificar não somente o que se alterou, mas também 
o que se pretendeu alterar no sistema de contratações públicas, não fiz distinção entre dispositivos vetados ou não na 
contabilização geral das reformas.  
239 Alterou-se a redação, respectivamente, do caput do art. 92 e do § 2º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. As 
modificações foram extremamente sutis; fez-se apenas pequenos ajustes de redação. Transcrevo os dispositivos 
alterados, destacando as alterações em negrito e colocando o trecho substituído – quando se tratar de substituição, 
evidentemente – entre colchetes: “Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, 
inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o 
Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, 
ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 
desta Lei [de sua apresentação]: Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa”. “Art. 113. (…) § 2º Os Tribunais 
de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil 
imediatamente anterior à data de recebimento das propostas [antes da abertura das propostas], cópia de edital de 
licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas 
corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. 
240 Relembro que o PL nº 1.491/91, de autoria do Deputado Federal Luis Roberto Ponte, resultou na edição da Lei nº 
8.666/93.  
241 Confira-se um ilustrativo excerto da fala do Senador Pedro Simon quando da tramitação do PL no Senado 
Federal: “O projeto diz que o Tribunal de Contas poderá investigar o que está acontecendo. Muitos dizem que isso é 
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semelhança do Senador Gerson Camata (PDC – ES), acreditavam que esta era uma medida 

necessária para a eficácia da Lei. Confira-se: 

 

“Na lei, muito bem citado. Entretanto, há um processo que ocorre no Brasil e que todos 

temos conhecimento dele de que as licitações e as concorrências públicas funcionam ao 

contrário. Toda vez que um órgão público publica um edital de licitação, na verdade, não 

é o poder público que vai escolher a melhor proposta como está feito na lei. Sabemos 

que as empreiteiras se reúnem antes e sabem, mais ou menos, que ocorreram novos 

editais naquele estado e eles dividem o território brasileiro. Então, escala-se uma 

empresa para ganhar a licitação em Mato Grosso, outra no Espírito Santo e outra em 

outro trecho diferente. Então eles acabam escolhendo quem é que vai fazer o serviço. E, 

quase sempre também, acabam ditando o preço. Há necessidade de que organismos que 

possam penetrar mais dentro da contabilidade dessas empresas participem do processo 

investigatório que o Tribunal de Contas da União faz, porque senão ocorrer isso 

teremos uma ótima lei e uma ótima lei não aplicada” 242 (grifo meu). 

 

O PL, ao retornar à Câmara dos Deputados, sofreu fortes críticas por parte do seu autor, o 

Deputado Federal Luis Roberto Ponte (PMDB – RS), que se mostrou contrário, entre outras 

coisas, à extensão deste tipo de poder aos tribunais de contas. Veja-se um excerto do documento 

intitulado “O que, na verdade, contém o substitutivo do Senado ao Projeto de Lei que institui 

Normas Para Licitações e Contratos da Administração Pública”, em que o Deputado, em tom 

evidentemente exaltado, diz que: 

 

“Estes dispositivos [art. 113 caput e §§ 2º e 3º]243 autorizam o Tribunal de Contas a 

examinar e fiscalizar, diretamente, as empresas privadas, obrigando-as a colocar à 

                                                
inconstitucional, mas afirmo que não é, porque se vamos ter um código que diz que, se há dúvida, se há interrogação, 
pode-se analisar os livros da empresa. A partir do momento em que a empresa se candidata a uma concorrência para 
fazer uma obra pública, então, ela está aceitando essa tese. O que o Estado não pode fazer é entrar em qualquer firma 
particular e querer ter acesso às informações constantes de seus registros. Entretanto, no momento em que uma firma 
assina um acordo para fazer uma obra para o Estado, se há ilícito, ela está permitindo que seus livros sejam 
fiscalizados”. Diário do Congresso Nacional, Seção II, p. 671.  
242 Senador Gerson Camata, Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/93, p. 597. 
243 Redação dos dispositivos segundo o substitutivo do Senado Federal ao PL nº 1.491/91: “Art. 113. O controle dos 
contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente e pelos órgãos 
integrantes do sistema de controle interno, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade, regularidade e economicidade da despesa e sua 
execução. (...) § 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos de controle interno, no exercício de suas atribuições 
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disposição do Tribunal toda a documentação contábil, fiscal, comercial e bancária por 

ele, e a seu juízo, determinada. Sem entrar em outros detalhes da inconveniência dessa 

obrigação, vale lembrar que a Receita Federal dispõe de poder constitucional e 

competência para proceder à fiscalização que desejar, nas empresas em que haja suspeita 

de qualquer tipo de sonegação ou de práticas lesivas a Erário. Certamente, os mentores 

da proposta não se aperceberam de que o Tribunal de Contas não tem o poder de julgar 

uma empresa privada. Somente o Poder Judiciário é que pode fazê-lo”244.   

 

  Após esta iniciativa do autor do PL, a Câmara dos Deputados mobilizou-se e retirou dos 

Tribunais de Contas o poder para examinar e fiscalizar os registros contábeis das empresas 

privadas; a redação final do art. 113 veio a refletir a posição predominante entre os Deputados 

Federais245.   

 No que tange especificamente ao eixo “grau de abrangência do dever de licitar”, creio ser 

revelador que cerca de 20% das alterações legislativas – ou seja, 49 do total de 198 – versaram 

sobre o tema das dispensas ou inexigibilidades de licitação, possuindo, como se verá mais 

adiante, o claro intuito de impedir a incidência das normas da Lei Geral de Licitações e Contratos 

em situações específicas (basta notar que o art. 24 previa inicialmente 15 hipóteses em que a 

administração pública poderia contratar diretamente mediante dispensa de licitação e que, hoje, 

possui 31)246. Trata-se, assim, de uma clara reação à tentativa da Lei nº 8.666/93 de universalizar 

o dever de licitar (para todos os entes da administração pública direta e indireta) e de aumentar o 

rigor do rito procedimental prévio às contratações, engessando-o ainda mais.  
                                                
institucionais, são competentes para examinar e fiscalizar os registros contábeis e demais controles das empresas 
privadas contratadas para a execução de obras, serviços ou fornecimento de materiais no que concerne às 
contratações feitas. § 3º As pessoas jurídicas referidas no parágrafo anterior são obrigadas a manter e colocar à 
disposição do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle interno toda a documentação contábil, fiscal, comercial e 
bancária necessária às apurações por ele determinadas, no que concerne às contratações feitas, sob pena, em caso 
sonegação ou recusa, de aplicação de multa diária até o cumprimento de suas determinações”.  
244 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/93, p. 7578.  
245 Redação original da Lei nº 8.666/93: “Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, 
ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da 
despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 
§1º  Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos 
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do 
disposto neste artigo. § 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão 
solicitar para exame, antes da abertura das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os 
órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas que, em função desse exame, lhes 
forem determinadas”. 
246 Deve-se observar que há mais hipóteses de dispensa de licitação previstas em outros pontos da Lei nº 8.666/93 
(como em seu art. 17) e até mesmo fora dela (é o caso do art. 14, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.947/09).  
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 Por fim, observo o elevado índice de modificações sobre regras procedimentais. Do total 

de 198 alterações normativas, 39 tiveram o fim de acrescentar ou alterar pontualmente 

procedimentos – na maioria dos casos, procurando torná-los mais minuciosos e objetivos, 

restringindo a margem para interpretações247.  

Penso ser importante notar que esta seja, potencialmente, uma consequência ligada ao fato 

de a Lei nº 8.666/93 adotar um modelo legal do tipo maximalista – e, portanto, detalhista, 

abrangente e casuística. Afinal, quando se procura antecipar, para a lei, todos os comportamentos 

e possibilidades vislumbradas à época da sua edição, assume-se o risco de ser necessário 

mobilizar o Poder Legislativo para eventuais ajustes ou correções no curso do tempo. Além disso, 

quando se opta pela solução normativa consubstanciada na Lei nº 8.666/93, dá-se início, quase 

que inevitavelmente, a uma espiral legislativa que tende a aprofundar cada vez mais o 

detalhamento do texto legal na esperança de se evitar que interpretações distintas daquelas 

inicialmente imaginadas se reproduzam.  

 

2.2.2. Obstáculos às reformas: os vetos presidenciais 

  

 Os vetos presidenciais mostraram-se importantes instrumentos de pesquisa. Isso porque, a 

partir de suas razões, foi possível extrair ideias e noções profundas sobre a que deve e não deve se 

prestar a Lei Geral de Licitações e Contratos na perspectiva dos Chefes do Poder Executivo 

Federal. Em outras palavras, foi possível perceber o que seria, segundo uma determinada visão de 

mundo, admissível ou inadmissível figurar nas normas da Lei nº 8.666/93. Além disso, por meio 

deste recurso, também foi possível compreender melhor os objetivos por detrás das normas e 

visualizar com mais clareza os grupos de interesses que atuaram junto ao Congresso Nacional 

para verem aprovadas mudanças legislativas que lhes fossem favoráveis.  

                                                
247 Trago, para fins ilustrativos, alguns exemplos. Alterou-se a redação do art. 6º, inciso VIII da Lei nº 8.666/93 
apenas para substituir a palavra “modalidades” por “regimes”. A redação do art. 6º, inciso XIII foi modificada para 
minudenciar o que se deveria entender pelo termo “imprensa oficial”. De acordo com a definição original, imprensa 
oficial seria o “veículo oficial de divulgação da Administração Pública”. Após a edição da Lei nº 8.883/94, passou a 
ser o “veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis”. Confira-se, por fim, a 
modificação promovida no caput do art. 120 da Lei nº 8.666/93 – que versa sobre os valores legalmente fixados –, 
em que se trocou o termo “Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)” por “Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M)”.  
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 Inicialmente, é preciso dizer que 30 das 198 mudanças normativas que se buscou realizar 

no texto da Lei nº 8.666/93 foram vetadas – 27 (vinte e sete) das quais provieram da Lei nº 

8.883/94, 1 (uma) da Lei nº 9.648/98, 1 (uma) da Lei nº 11.481/07 e 1 (uma) da Lei nº 

11.763/08248.  É curioso notar que, dentre elas, 17 (dezessete) foram tentativas – mal sucedidas, 

evidentemente – de se reverter vetos presidenciais à redação original da Lei nº 8.666/93249.  

Constatou-se, como se verá a seguir, que determinados grupos de interesses, quando da 

tramitação do PL, obtiveram o apoio do Congresso Nacional, mas viram seus objetivos frustrados 

pelo Poder Executivo. Em razão disso, articularam-se na tentativa de aprovar, quase que na 

marra, modificações da Lei Geral de Licitações e Contratos para a criação de modelos contratuais 

e requisitos legais que lhes dessem vantagens competitivas. Pelo fato de 15 destas tentativas 

terem sido inseridas na Lei nº 8.883/94, penso que este diploma normativo tenha representado, 

em verdade, uma espécie de extensão do processo legislativo da própria Lei nº 8.666/93. Dito de 

outra forma, seria uma forma de revanche dos setores que se sentiram prejudicados com o texto 

legal sancionado pelo Presidente da República.  

 No próximo tópico, descreverei separadamente as mais relevantes iniciativas de reformas 

que tentaram driblar o veto à Lei Geral de Licitações e Contratos das demais, apontando, em cada 

caso, as justificativas que motivaram a manifestação do Poder Executivo.  

 

2.2.2.1. A reafirmação dos vetos da Lei nº 8.666/93 

 

 O primeiro e um dos mais importantes temas que se tentou novamente inserir no texto da 

Lei nº 8.666/93 diz respeito à administração contratada, um modelo contratual inicialmente 

previsto no PL nº 1.491/91, mas que já fazia parte da legislação brasileira desde os tempos do 

                                                
248 Listo a seguir os dispositivos vetados. Lei nº 8.883/94: art. 3º, § 4º; art. 6º, VIII, “c”; art. 9º, § 3º; art. 10, II, “c”; 
art. 10, par. único; art. 13, VIII; art. 13, § 1º; art. 17, § 2º; art. 25, I; Art. 30, § 1º, II; art. 10, II, “a”; art. 30, II, “b”; 
art. 30, § 7º, I e II; art. 30, § 8º; art. 30, § 9º; art. 30, § 11; art. 30, § 12; art. 31, § 6º; art. 40, XII; art. 46, § 4º; art. 55, 
§ 1º; art. 57, I; art. 57, III; art. 71, § 3º; art. 79, IV; art. 79, § 3º; art. 79, § 4º. Lei nº 9.648/98: art. 65, § 2º, I. Lei nº 
11.481/07: art. 17, § 7º. Lei nº 11.763/08: art. 17, § 2º B, IV.  
249 Ao total, foram 20 tentativas de se reverter vetos à redação original da Lei nº 8.666/93. 17 delas foram vetadas e 3 
foram aprovadas, passando a integrar o texto da Lei Geral de Licitações e Contratos. As tentativas bem-sucedidas de 
reversão do veto presidencial à redação original da Lei nº 8.666/93 constavam da Lei nº 8.883/94 e alteraram os 
seguintes dispositivos: art. 56, II; art. 56, § 3º e art. 65, II, “d”.  
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Decreto-Lei nº 200/67 e do Decreto-Lei nº 2.300/86250. Nota-se, assim, que ao vetar os 

dispositivos que disciplinavam o assunto, o Presidente da República pôs um fim a uma prática 

jurídica já consolidada.  

A administração contratada, em linhas gerais, referia-se a um dos regimes de execução 

indireta de obras ou serviços, no qual o poder público remunerava o contratado mediante 

reembolso das despesas incorridas, além de pagar remuneração ajustada para os trabalhos de 

administração251. Dito de outra maneira, o poder público contratava a administração de obras e 

serviços – obviamente abrangendo sua execução –, mediante o pagamento de uma quantia 

previamente estabelecida (normalmente, um percentual do custo da obra ou do serviço)252.  

Na redação aprovada pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei nº 1.491/91 procurou-se 

tornar o uso desta prática excepcional, dispondo que este regime somente seria aplicável às obras 

e serviços cujos valores não ultrapassassem os limites máximos estabelecidos para a modalidade 

de tomada de preços. O Projeto da Lei nº 8.883/94, muito provavelmente objetivando atender às 

críticas feitas à administração contratada no veto da Lei nº 8.666/93, tomou cuidados adicionais 

ao prevê-la. Dessa forma, dispôs que este regime de licitação somente seria aplicável a obras e 

serviços se houvesse justificativas técnicas para tal e se ficasse demonstrada a vantagem de a 

administração adotá-lo. Por fim, exigiu-se que seu uso fosse previamente aprovado pela 

autoridade competente253.  

No entanto, apesar do aumento do rigor da legislação, alegou-se, nas justificativas do veto 

à Lei nº 8.883/94, que houve integral reprodução de dispositivo anteriormente vetado, remetendo 

à decisão precedente do Presidente da República. Naquela ocasião, a Advocacia-Geral da União 

havia se manifestado dizendo que “a experiência tem demonstrado que a execução indireta, sob o 

                                                
250 O Decreto-Lei nº 200/67, em seu art. 132, previa o seguinte: “As licitações para obras ou serviços admitirão os 
seguintes regimes de execução: I – Empreitada por preço global. II – Empreitada por preço unitário. III – 
Administração contratada”. O Decreto-Lei nº 2.300/86, em seu art. 5º, inciso IV, “c”, definia administração 
contratada da seguinte maneira: “administração contratada - quando se contrata a execução da obra ou do serviço, 
mediante reembolso das despesas e pagamento da remuneração ajustada para os trabalhos de administração”. Mais 
adiante, em seu art. 9º, inciso II, “c”, explicitava-se que as obras e serviços poderiam ser executadas no regime de 
administração contratada.  
251 A Lei nº 8.883/94, em seu art. 6º, inciso VIII, “c”, repetiu a definição de administração contratada que constava na 
redação original da Lei nº 8.666/93. Confira-se: “Art. 6º (...), VIII – (...), c) administração contratada – quando se 
contrata, excepcionalmente, a execução da obra ou do serviço mediante reembolso de todas as despesas incorridas 
para sua execução e pagamento de remuneração ajustada para os trabalhos de administração”.  
252 A tentativa de reinserção deste instituto na Lei Geral de Licitação e Contratos muito provavelmente tenha sido 
resultado dos esforços das empreiteiras, do qual seriam beneficiárias diretas. 
253 Estas alterações diziam respeito aos incisos do parágrafo único do art. 10 da Lei nº 8.666/93.  
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regime de administração contratada, envolve a assunção de elevadíssimos riscos pela 

Administração, que é obrigada a adotar cuidados extremos de fiscalização, sob pena de incorrer 

em elevados prejuízos em face do encarecimento final da obra  ou serviço”. Além disso, afirmou 

que “(...) diante da sistemática de planejamento e orçamentos públicos instituída pela constituição 

de 1988, não mais é legítimo admitir-se a execução de obra ou serviço cujo custo total não esteja 

prévia e criteriosamente fixado, com sua inclusão tanto no orçamento anual, quanto no plano 

plurianual”. Por fim, chamou a atenção para o fato de este regime estimular os contratados a 

elevar os custos das obras e serviços, visto que sua remuneração advém de um percentual sobre 

eles incidente.  

A decisão tomada pelo Poder Executivo neste caso concreto é interessante e auxilia a 

compreender a lógica que permeou a criação do modelo jurídico da Lei nº 8.666/93. Com base no 

diagnóstico – muito provavelmente acertado, diga-se de passagem254 – de que este regime de 

contratação propiciava – ou incentivava – desvios e danos ao erário público, optou-se por tornar a 

legislação mais rígida, eliminando, por completo, a possibilidade de utilizar um determinado 

modelo contratual que, por ser mais flexível, poderia ser o mais recomendado em situações 

específicas. Em momento algum, esboçou-se qualquer preocupação com o custo ou benefício de 

se suprimir este regime das contratações, ou com o seu impacto na gestão pública. 

Aparentemente, o que realmente importava era cercar a corrupção por todos os lados, o que seria 

feito, primordialmente, por meio do endurecimento da legislação e da redução da 

discricionariedade da administração pública para contratar. 

O segundo tema sensível que se tentou reinserir revertendo veto à Lei nº 8.666/93, refere-

se aos requisitos de habilitação dos licitantes, mais especificamente aqueles ligados à qualificação 

técnico-operativa, ou seja, à comprovação de aptidão da própria empresa para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação255. Não foram poucas as variações no tratamento dado à matéria ao longo do processo 

legislativo da Lei Geral de Licitações e Contratos, evidenciando um fortíssimo embate entre 

interesses antagônicos no Congresso Nacional.  

                                                
254 Profissionais ligados ao setor de contratações públicas e professores de direito administrativo fizeram, ainda que 
informalmente, um diagnóstico semelhante àquele elaborado pela Advocacia-Geral da União quando do veto à Lei nº 
8.666/93.  
255 Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II.  
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A disputa acirrou-se quando o Senado Federal apresentou um substitutivo ao PL nº 

1.491/91, determinando que a qualificação técnica (abarcando a técnico-profissional e técnico-

operativa) seria feita por “atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

(...), restrita a exigência à comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 

data da licitação, profissional de nível superior detentor do atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos, podendo a comprovação, quando relativa a épocas 

distintas, ser relacionada a profissionais também distintos”256.  

Dessa forma, para a comprovação da qualificação técnica, bastaria a empresa demonstrar 

que tinha em seus quadros permanentes, à época da licitação, profissionais que houvessem 

participado de obras ou serviços com características semelhantes àquelas do objeto da licitação. 

O Senador Pedro Simon (PMDB – RS) manifestou-se a respeito do assunto afirmando:  

 
“No tocante à habilitação e à regularidade fiscal, obteve várias sugestões, das quais 

algumas foram incorporadas no substitutivo [do Senado Federal] enquanto outras, por 

discrepância, ideia central, ou por pressionarem, não puderam ser aproveitadas. (...) 

Ainda quanto à habilitação, particularmente, no que se refere à qualificação técnica, 

sentimo-nos na incômoda situação de ter que atender a gregos e troianos numa disputa 

dialética, em que ambos tem razões, tanto os engenheiros, os arquitetos e outros 

profissionais congêneres, como as empresas que se utilizam dessa força de trabalho. 

Daí o motivo de termos optado por uma representação de emenda generalizada.”257 

(grifo meu) 

 

 Em resposta, o Deputado Federal Luis Roberto Ponte (PMDB – RS) asseverou que os 

requisitos de qualificação técnica, na forma do substitutivo apresentado pelo Senado Federal, 

permitiria a contratação, pela administração pública, de empresas que sequer tivessem “resquícios 

de experiência em qualquer tipo de obra. Assim, uma empresa de qualquer ramo de atividade (um 

banco ou um super-mercado, por exemplo) que contratasse, na data da licitação, um engenheiro 

detentor de atestado formal de ter participado da execução, há quarenta anos atrás, de uma ponte 

                                                
256 Substitutivo do Senado Federal ao PL nº 1.491/91, art. 28, § 1º.  
257 Diário do Congresso Nacional, Seção II, 22/01/1993, p. 671.  
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de 10 metros de extensão, estaria habilitada, tanto quanto a mais experiente das empresas 

especializadas do ramo a participar da licitação para executar, por exemplo, uma nova ponte Rio-

Niteroi, mesmo que o engenheiro, no dia seguinte à licitação, deixasse a empresa. Toda a 

experiência técnico-operacional das empresas de engenharia estaria reduzida a nada (...)”258. 

 Este argumento, que em alguma medida implicava na exclusão de pequenas empresas ou 

de médias empresas entrantes no mercado – sem experiência prévia compatível com o objeto 

licitado –, também ecoou nas palavras do Deputado Federal Walter Nory (PMDB – SP), segundo 

o qual “ao se satisfazer [a habilitação técnica das empresas] apenas com o acervo técnico do 

profissional, não se dá a devida importância aos demais recursos igualmente indispensáveis. A 

tese do Substitutivo de eliminar a capacitação técnica operacional das empresas desestimula a 

manutenção da mesma e o desenvolvimento de novos técnicos”259.   

 No momento em que a Câmara dos Deputados estava prestes a desfazer a proposta do 

Senado Federal no que tange à qualificação técnica, o Deputado Federal Jones Santos Neves (PL 

– ES) chamou a atenção de seus colegas e convidou-os a uma reflexão mais aprofundada sobre o 

tema. Segundo ele, no que tange à capacidade técnico-operativa, a exigência de comprovação de 

haver o licitante executado 50% de obra igual ou assemelhada, em época anterior, favoreceria as 

grandes empresas, alijando centenas de outras da competição, a elas criando uma espécie de 

reserva de mercado260.  

 Prevaleceu, no entanto, a posição segundo a qual a capacitação técnico-operacional 

deveria ser comprovada mediante a apresentação, pelo licitante, de ter executado, no somatório 

de até três contratos, quantitativos mínimos não superiores a 50% daqueles previstos na 

mensuração e exclusivamente nas parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo, 

do objeto da licitação, e a 50 % das relações quantitativos/prazo global  destas, admitida a soma 

de atestados quando referidos a um mesmo período, sem  limite de contratos261. Até o valor de 

Cr$ 1.000.000.000,00262, a comprovação da capacidade técnico-operacional seria dispensada263. 

                                                
258 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/1993, pp. 7577-7578 
259 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 25/03/1993, p. 5915.  
260 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 29/04/1993, p. 8327.  
261 Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1º, “b”.  
262 O valor está em cruzeiros, a moeda da época.  
263 Lei nº 8.666/93, art. 30, § 7º.  
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Dessa forma, foram beneficiadas pelo Congresso as médias e grandes empresas que fossem 

capazes de demonstrar experiência prévia compatível com o objeto licitado. 

 Os dispositivos que regulamentavam o tema foram vetados e tentou-se, por meio da 

edição da Lei nº 8.883/94, revivê-los – ligeiramente distintos na forma, mas inalterados no 

conteúdo. O veto ao projeto da Lei nº 8.883/94 fez remissão completa à justificativa dada quando 

da rejeição de parcela do projeto da Lei nº 8.666/93, segundo a qual a exigência de capacidade 

técnico-operacional, nos termos definidos na Lei, inviabilizaria o princípio da competição, ínsito 

às licitações. Isso porque haveria uma segmentação incontornável do universo dos prováveis 

competidores, na medida em que, embora possuindo corpo técnico de comprovada experiência, 

uma empresa somente se habilitaria a concorrer se comprovasse já haver realizado obra ou 

serviço de complexidade técnica idêntica à que estivesse sendo licitada. Além disso, segundo a 

justificativa do veto à Lei nº 8.666/93, a depender do vulto da obra, essa exigência poderia afastar 

pequenos e médios competidores, já que poderia chegar a 50% das parcelas de maior relevância 

técnica ou valor significativo. Haveria, nesse sentido, a possibilidade de direcionamento das 

licitações em prol de empresas de maior porte264.  

 O relato acima pôs em evidência uma intensa disputa sobre o grau de abertura das 

licitações à participação de licitantes, da qual fizeram parte o setor empresarial e as entidades 

profissionais (de engenheiros, arquitetos, etc.). Como visto, as médias e grandes empresas 

venceram no Congresso Nacional, mas tiveram seus interesses rechaçados, por duas vezes, pelo 

Chefe do Poder Executivo, auxiliado pela Advocacia-Geral da União.  

 Em um primeiro momento, poder-se-ia imaginar que o veto a estes dispositivos legais 

revelaria a intenção de se ampliar ao limite o grau de participação de competidores nos 

procedimentos licitatórios. No entanto, observando-se a postura do Executivo por outro prisma, 

poder-se-ia cogitar que se pretendeu dar à administração mais liberdade para escolher os 

contratados. Afinal, a Lei deixaria de estabelecer, a priori, os licitantes que poderiam se habilitar. 

                                                
264 Como apontado anteriormente, apesar do veto presidencial, interpretou-se que seria possível exigir a 
comprovação da capacidade técnica-operacional dos licitantes. Neste sentido, afirma Marçal Justen Filho, para quem 
“parece essa ser a única solução compatível com a natureza restritiva das regras do art. 30. (...). A exigência acerca 
de experiência anterior no âmbito empresarial não deriva de conveniência suprimível por parte do legislador. É 
relevante apurar a idoneidade do licitante e submeter sua participação à comprovação objetiva de atuação satisfatória 
anteriormente. Essa comprovação não pode fazer-se apenas por via da capacitação técnica profissional” 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, Dialética, 14º edição, 2010, pp. 437-438).  
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 Independentemente da motivação do Executivo, o fato é que o veto baseou-se no discurso 

de que seria preciso potencializar o princípio da isonomia nas licitações, evitando-se distinções 

entre eles. A meu ver, esta interpretação é equivocada. Explico-me.  

Subjaz ao posicionamento externado no veto presidencial a ideia de que a competição é a 

chave para se atingir, basicamente, dois objetivos distintos: garantir que as contratações sejam 

feitas pelo menor valor possível e dificultar a ocorrência de casos de corrupção – já que os 

competidores, em tese, vigiariam a conduta uns dos outros. Partindo do pressuposto de que estas 

premissas estejam corretas – algo com o qual não concordo, visto que o preço sempre poderá ser 

manipulado e que os competidores poderão, a qualquer tempo, fazer acordos entre si –, como 

garantir que a administração pública faça uma boa contratação? Em outras palavras, como ter 

certeza de que o licitante que se habilitasse segundo estes critérios e que apresentasse a melhor 

proposta efetivamente pudesse 1) entregar o objeto licitado e 2) fazê-lo alcançando padrões de 

excelência necessários à construção de obras e à prestação de serviços?  

Talvez fosse o caso de dar à administração mecanismos para que ela pudesse escolher 

melhor os contratados – ainda que restringindo, mas não anulando a competição –, com o escopo 

de viabilizar contratações melhores. Não defendo, no entanto, que os critérios de habilitação 

técnico-operativa assumissem o formato daqueles inicialmente previstos na Lei nº 8.666/93.  

 

2.2.2.2. Demais vetos   

 

 Selecionei, dentre as 13 alterações legislativas restantes – ou seja, que não procuraram 

reinserir dispositivos banidos da redação original da Lei nº 8.666/93 –, três casos específicos, seja 

por tratarem de temas relevantes, seja por conterem elementos importantes para se compreender 

melhor o modelo jurídico que permeia a Lei Geral de Licitações e Contratos.  

 O primeiro deles diz respeito à definição, pela Lei nº 8.666/93, do conceito de 

participação indireta para os fins da licitação. Confira-se o dispositivo sobre o tema: 

 

Lei nº 8.666/93 
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“Art. 9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de 

obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: (...)  

§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de 

qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 

entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos 

serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 

necessários”.  

 

 A Lei nº 8.883/94 objetivou modificá-lo, acrescentando à parte final do § 3º do art. 9º da 

Lei nº 8.666/93 a seguinte condicionante: “quando houver ingerência, subordinação ou 

dependência de natureza técnica, administrativa ou econômica de um em relação ao outro, de 

modo a comprometer o princípio de igualdade que rege o procedimento licitatório”. Nota-se que 

evidentemente se procurou flexibilizar restrições legais de modo a diminuir, ao menos a priori, o 

rol daqueles que não poderiam participar da licitação em função de ligações entre o autor do 

projeto (básico ou executivo) e o licitante. 

 O Presidente da República, no veto a esse dispositivo, alegou que estaria sendo acrescido 

à Lei nº 8.666/93 “condição eminentemente subjetiva, capaz de gerar perplexidade na aplicação 

da lei e prejudicar o desenvolvimento dos processos licitatórios”. Dito de outro modo, estar-se-ia 

tornando a lei menos objetiva, concedendo, reflexamente, mais discricionariedade à 

administração pública para se verificar concretamente a ocorrência da chamada participação 

indireta.  

 A segunda tentativa de alteração da Lei nº 8.666/93 que gostaria de destacar refere-se aos 

critérios de julgamentos a serem aplicados às contratações de serviços técnicos especializados em 

que não incidisse uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação. Veja-se o dispositivo 

pertinente da Lei nº 8.666/93: 

 

Lei nº 8.666/93 

“Art. 13. (...) 

§ 1º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação 

de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser 

celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou 

remuneração.” 
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 A modificação que se pretendia fazer por meio da Lei nº 8.883/94 consistia em substituir 

a parte final do dispositivo transcrito – “com estipulação prévia do prêmio ou remuneração” – por 

“ou mediante licitação dos tipos melhor técnica ou técnica e preço”. O objetivo era dar maior 

flexibilidade à administração para selecionar os prestadores de serviços técnico profissionais.  

 O veto presidencial, em suas razões, sustentou que a Lei nº 8.666/93 claramente definiu 

como critério de julgamento prevalecente para as licitações o menor preço, o qual somente 

poderia ser afastado quando tecnicamente recomendado – é o caso, por exemplo, da aquisição de 

bens de informática. Além disso, afirmou que, para contratações de serviços técnico profissionais 

especializados, deveriam ser utilizados os critérios de julgamento fixados na redação original da 

Lei Geral de Licitações e Contratos, por serem mais transparentes. Afinal, as contratações por 

técnica ou técnica e preço envolveriam a aplicação de critérios eminentemente subjetivos, 

“permeáveis a toda sorte de direcionamentos, o que recomenda extrema cautela na sua adoção”. 

Por fim, de forma genérica, considerou haver um suposto risco de dano ao erário público.  

 Observa-se que em ambos os casos expostos acima há o receio de que a administração 

goze de qualquer tipo de liberdade para decidir, nos casos concretos, a melhor forma de licitar. 

Esta visão de mundo tem como ideal o gestor boca da lei, cuja única competência seria aplicar as 

normas ao caso concreto, tendo pouca ou nenhuma margem para interferir no processo de seleção 

dos licitantes. Dessa forma, por cautela e por receio de dar azo a casos de corrupção, o melhor 

seria amarrar a administração pública, não se atentando para os desdobramentos desta decisão 

para a qualidade da gestão pública265.  

 O último dos casos a que gostaria de fazer referência diz respeito à tentativa, por parte da 

Lei nº 8.883/94, de inserir no rol dos serviços técnico profissionais especializados os de 

publicidade e divulgação. O objetivo, sem sombra de dúvidas, era diminuir o grau de abrangência 

do dever de licitar, com isso permitindo que estes serviços fossem contratados diretamente pela 

administração pública, por inexigibilidade de licitação266. Confira-se o conteúdo da alteração 

legislativa: 

                                                
265 É preciso deixar claro que, nestes casos, não estou defendendo ou rechaçando a postura do Executivo ao vetar os 
dispositivos da Lei nº 8.666/93. Apenas procuro compreender a racionalidade que subjaz aos vetos.  
266 É o que autoriza a Lei nº 8.666/93: “Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: (…) II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, 
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Lei nº 8.666/93 

“Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: (...) 

VIII – publicidade e divulgação” 

 

 O Presidente da República, na justificativa do veto, em uma tentativa de descaracterizar os 

serviços de publicidade e divulgação como sendo técnicos profissionais especializados, alegou 

que o art. 13 da Lei nº 8.666/93 elencou serviços de natureza “eminentemente intelectual, em cuja 

contratação, mercê do elevadíssimo grau de especialização da pessoa a ser contratada, se torna de 

fato inviável a competição, justificando-se, assim, a inexigibilidade da licitação. Trata-se, em 

outras palavras, de contratações realizadas intuitu personae, onde o que releva são as condições 

personalíssimas do contrato, o que não ocorre, é forçoso convir, com os serviços de divulgação, 

realizados por empresas integrantes de mercado nitidamente competitivo, onde sempre é possível 

licitar, barateando, desse modo, os custos da Administração”.  

 A postura adotada neste caso coaduna-se com o espírito da Lei nº 8.666/93, ou seja, de 

ampliar o grau de abrangência do dever de licitar, acreditando-se que, por meio da licitação – e, 

consequentemente, da competição – a administração pública poderia realizar o negócio mais 

vantajoso possível que, no ponto de vista acima expressado, seria, necessariamente, o mais 

barato.  

 

2.2.3. Outras implicações da adoção de um modelo legal maximalista 

 

 A observação do panorama das reformas da Lei nº 8.666/93 revela que o fato de ela se 

pretender muito abrangente – tratando de temas não diretamente ligados às licitações e 

procurando abarcar todos os entes da administração pública direta e indireta da União, dos 

Estados e dos Municípios – impactou no funcionamento de diversas esferas da administração – e, 

também, de políticas públicas específicas –, levando ao surgimento de uma onda de modificações 

                                                
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação” 
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em seu texto com a finalidade de torná-lo menos abrangente, ou simplesmente de ajustar o 

sentido de suas normas a contextos específicos. Este traço da Lei Geral de Licitações e Contratos 

sobressai ainda mais em razão do seu alto grau de detalhamento e objetividade, algo que 

incentiva, quase que naturalmente, o surgimento de interpretações restritivas – haja vista o 

estimulo que se dá à lógica de que só é permitido o que está expressamente disposto em lei – e 

generalizantes – em razão da sua vocação universalizante.  

 Uma das evidências mais palpáveis do que se afirmou acima refere-se ao transbordamento 

dos efeitos da Lei nº 8.666/93 para a política estatal de gestão do patrimônio público – muito em 

função do que dispõe seu art. 17, voltado à disciplina da alienação dos bens da administração. Em 

linhas gerais, o dispositivo citado traz uma longa lista de condicionantes para as alienações de 

bens móveis e imóveis, prevendo, casuisticamente, hipóteses em que elas poderiam, 

excepcionalmente, ser realizadas mediante dispensa de licitação.  

 O Deputado Federal José Serra (PSDB – SP), quando da tramitação do PL nº 1.941/91, 

manifestou-se para apontar a impertinência e a inconveniência de se tratar deste assunto em uma 

lei geral de licitações e contratos. Veja-se: 

 

“Fala-se em projeto de licitações, mas, na verdade, a matéria não diz respeito apenas a 

licitações, mas inclui várias outras coisas, como a alienação de bens públicos. (...) A meu 

ver, não deveria ter entrado nesse projeto. (...) Não se deveria descer a um nível de 

detalhe que crie tantas amarras à flexibilidade que a área pública deve ter em nosso 

País”267.  

 

 A fala do Deputado revela que, a seu ver, seria um equívoco estrutural do PL disciplinar o 

tema das alienações pois, dessa forma, estar-se-ia, desnecessariamente, abrindo o flanco para uma 

série de polêmicas desconectadas do tema central da lei que se pretendia elaborar. O transcurso 

do tempo, tal como aponta o gráfico abaixo, confirmou as suspeitas levantadas por José Serra, já 

que o art. 17 foi um dos principais alvos das modificações levadas à cabo pela Lei nº 8.666/93268.  

                                                
267 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 21/05/92, p. 9974.  
268 Para a elaboração do gráfico, levei em consideração as 198 alterações normativas que se tentou promover na Lei 
nº 8.666/93 (neles foram incluídos os dispositivos vetados e não vetados). De modo a facilitar sua visualização e a 
focar nas informações realmente importantes, selecionei os dispositivos mais atingidos pelas leis modificadoras da 
Lei Geral de Licitações e Contratos e concentrei na categoria “outros” os dispositivos que sofreram intervenções 
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Dispositivos da Lei nº 8.666/93 Modificados  

 

 

 

 

 

 

 
(Gráfico 4 – Fonte: elaboração própria) 

 

 Observa-se que o art. 17, no que tange à quantidade de modificações sofridas – ou que se 

tentou implementar – desde a edição da Lei nº 8.666/93 até o momento presente, mostra que a 

alienação de bens públicos, um tema que apenas tangencia o objeto central da Lei, praticamente 

monopolizou as alterações legislativas, juntamente com as dispensas de licitação (art. 24 da Lei 

nº 8.666/93)269.  

 A grande preocupação do legislador nestas iniciativas de reforma, ao que tudo indica, foi 

relativizar o grau de abrangência do dever de licitar para a alienação de bens públicos, visto que 

19 das 22 alterações versaram sobre o tema das dispensas e inexigibilidades de licitação270. Para 

ilustrar esta afirmação, menciono algumas modificações que julgo serem ilustrativas.  

                                                
normativas pontuais ao longo do tempo. A expressividade da categoria “outros” é apenas aparente, visto que ela 
congrega alterações pontuais em partes distintas da lei.  
269 As leis nº 8.883/94, 9.648/98, 11.196/05, 11.481/07, 11.763/08 e 11.952/09 previram modificações no art. 17 da 
Lei nº 8.666/93.  
270 Floriano de Azevedo Marques Neto, em artigo destinado a comentar o acórdão do STF em medida cautelar na 
ADI º 927-3/RS, dá notícia de que, também no Judiciário, houve conflitos envolvendo o art. 17 da Lei nº 8.666/93. 
Nesta ação judicial, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul insurgia-se contra a incidência de uma série de 
dispositivos do art. 17 a Estados e Municípios. Alegou-se, na ocasião, que eles não seriam, como anuncia a Lei nº 
8.666/93 em seu art. 1º, normas gerais, mas normas específicas aplicáveis unicamente à União. Vê-se que o que 
realmente estava em jogo neste caso era saber se a Lei nº 8.666/93 efetivamente continha apenas normas gerais. Vale 
ressaltar que o STF limitou-se a avaliar a constitucionalidade dos dispositivos impugnados e a suspender sua eficácia 
(os efeitos da medida cautelar perduram até hoje; o mérito ainda não foi julgado). Segundo Floriano, “(...) o Excelso 
Pretório [decidiu] com grande acerto, apesar de já referida divergência de votos havida. Efetivamente, subverteria 
completamente o princípio federativo e a autonomia constitucional de Estados e Municípios pretender que a gestão e 
a alienação dos seus bens ficassem estritamente regradas pela norma federal, que, neste particular, é extremamente 
detalhada, fixando critérios e ritos específicos.” (“Normas Gerais de Licitação – Doação e Permuta de Bens de 
Estados e de Municípios – Aplicabilidade de Disposições da Lei Federal 8.666/93 aos Entes Federados (comentários 
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A primeira delas refere-se à do art. 17, § 2º, da Lei nº 8.666/93, contida no projeto da Lei 

nº 8.883/94271. O dispositivo inicialmente autorizava a administração pública a conceder direito 

real de uso de bens imóveis, dispensada a licitação, quando o uso se destinasse a outro órgão ou 

entidade da administração. O projeto da Lei nº 8.883/94, por sua vez,  procurou estender a 

dispensa às concessionárias de serviços públicos, ou a outros entes estatais quando se verificasse 

interesse público devidamente justificado, inclusive na hipótese de se tratar do programa de 

regularização de posse de terra urbana.  

A segunda, perpetrada pela Lei nº 11.196/05, procurou – desta vez com sucesso – alterar o 

mesmo dispositivo citado acima. De acordo com o novo texto, a administração também poderia 

conceder título de propriedade – para além do direito real de uso de imóveis –, dispensada a 

licitação, quando o uso se destinasse a outro órgão ou entidade da administração pública, 

qualquer que fosse a localização do imóvel.  

Evidencia-se, assim, a tentativa de se flexibilizar a rigidez da legislação sobre o tema e de 

reduzir o grau de abrangência do dever de licitar, calibrando-a de modo a ajustá-la às 

necessidades da administração quanto à política de gestão de bens públicos. Além disso, deve-se 

ressaltar que a menção ao “programa de regularização de posse de terra urbana” na Lei nº 

8.883/94 também é um indício de que as disposições da Lei nº 8.666/93 acabam resvalando em 

outras políticas públicas, que não a de contratações públicas.  

Há outros elementos que reforçam esta percepção, ou seja, de que a Lei Geral de 

Licitações e Contratos – por ser excessivamente abrangente e universalizante, não criando 

nuances de procedimentos ou de conteúdos adaptáveis aos mais variados entes da administração 

pública federal, estadual ou municipal – imbrica-se indissociavelmente a políticas públicas ou a 

setores específicos da administração.   

Ao se olhar de perto as leis que interferiram na redação da Lei nº 8.666/93, chega-se à 

conclusão de que apenas 4 do total de 15 diplomas normativos foram editados exclusivamente 

com o escopo de reformar, em maior ou menor intensidade, a Lei Geral de Licitações e 

Contratos272. Os demais, com a exceção de dois deles273, surgiram com a finalidade primordial de 

                                                
a acórdão do STF na ADIncosnt 927-3-RS)”, in Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, Malheiros 
Editores, Volume nº 12, 1995, p. 180).  
271 Este dispositivo foi objeto de veto do Presidente da República.  
272 Refiro-me às Leis nº 8.883/94, 9.854/99, 11.763/08 e 12.349/10.  
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disciplinar segmentos específicos da administração pública – como os setores de energia elétrica 

e de saneamento básico, por exemplo – e, para tanto, viram-se obrigados a fazer alterações 

cirúrgicas na legislação sobre licitação e contratos em geral274. Em outras palavras, a viabilidade 

de certas políticas dependia, nestas situações em particular, de adaptações e ajustes na Lei Geral 

de Licitações e Contratos.  

 

2.2.4. Conclusões parciais 

  

 O panorama traçado em tópico anterior deixa transparecer que a atual Lei Geral de 

Licitações e Contratos foi construída sobre uma frágil base consensual. Tem-se a impressão de 

que o Congresso Nacional, impulsionado por grupos e setores da sociedade específicos, aprovou-

a já pensando na sua reforma – daí a afirmação de que ela foi editada em duas etapas distintas: a 

primeira em 1993 e a segunda em 1994, com o surgimento da Lei nº 8.883. Ocorre, no entanto, 

que as modificações normativas, tal como visto, não pararam por aí. Pelo contrário, elas foram 

uma constante na história da Lei nº 8.666/93, marcada por incessantes disputas e conflitos. 

Entretanto, é interessante notar que, apesar do cabo de guerra travado no Legislativo, o núcleo 

deste diploma normativo manteve-se, até hoje, praticamente intacto.   

 De fato, ao que tudo indica, a Lei nº 8.666/93 parece ter alcançado o mais alto grau de 

abrangência do dever de licitar, abarcando as administrações direta e indireta da União, Estados e 

Municípios. Como resultado do seu ímpeto universalizante, dois efeitos principais puderam ser 

                                                
273 Refiro-me às Leis nº 9.032/95 e 11.1079/04. Na primeira delas, previu-se, em uma lei que dispunha sobre o 
salário mínimo, alterações no art. 71 da Lei nº 8.666/93, introduzindo modificações sobre o tema da inadimplência 
do contratado e da possibilidade de a administração pública a ele solidarizar-se. Vê-se, assim, que a norma sobre 
licitações e contratos tomou “carona” num diploma normativo qualquer. Já a segunda das leis acima elencadas – 
destinada à criação das chamadas Parcerias Público-Privadas – previu alterações no art. 56 da Lei nº 8.666/93 para 
criar condicionantes ao uso de uma das modalidades de garantia. Nota-se, portanto, que esta lei, apesar de não ter 
sido editada primordialmente para alterar a Lei Geral de Licitações e Contratos, lidou, também, com a política de 
contratação pública do Estado.  
274 Refiro-me às Leis nº 9.648/98 (destinada à reestruturação da ELETROBRÁS e de suas subsidiárias), 10.973/04 
(incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica), 11.107/05 (disciplina os consórcios públicos), 11.196/05 
(cria o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação), 
11.445/07 (disciplina o setor de saneamento básico), 11.481 (prevê medidas voltadas à regularização fundiária de 
interesse social em imóveis da União), 11.484/07 (dispõe sobre incentivos à indústria de equipamentos para a TV 
digital), 11.952 (dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da 
união) e 12.188 (institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária).  
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sentidos. O primeiro deles refere-se ao enrijecimento das contratações realizadas por entes aos 

quais, antes, não se cogitava impor a obrigação de licitar – ao menos não no formato da Lei nº 

8.666/93; o segundo, diz respeito ao transbordamento dos efeitos da Lei nº 8.666/93 para outras 

políticas públicas, que não estritamente a de compras governamentais.  

 Em reação aos excessos da solução normativa trazida pela Lei nº 8.666/93, grupos que se 

enquadravam numa das situações anteriormente descritas e que dispunham dos meios necessários 

para fazer seus pleitos chegarem ao Congresso, procuraram, a todo custo, inserir, no texto da Lei, 

hipóteses de dispensa de licitação – criando verdadeiros bolsões imunes às exigências legais –, ou 

nuances procedimentais que se ajustassem a realidades e contextos particulares. Houve, portanto, 

uma série de ajustes legais destinados a conter as pretensões universalizantes da Lei nº 8.666/93.  

 Esta não foi, no entanto, a única linha de reforma adotada pelo Poder Legislativo. 

Paralelamente a ela, o Congresso – uma vez mais motivado ou impulsionado por interesses 

determinados – tentou modificar ou inserir dispositivos na Lei nº 8.666/93 que em alguma 

medida alterassem o equilíbrio de forças que havia se cristalizado nas suas normas, mexendo, 

basicamente, nas condições de acesso ao mercado público (requisitos de habilitação e critérios de 

julgamento). Dito de outra maneira, procurou-se fazer com que o dado viciado, previamente 

programado por regras jurídicas para favorecer certos grupos de licitantes, também passasse a 

conduzir as licitações a grupos cujas pretensões não haviam sido atendidas quando do processo 

legislativo da Lei Geral de Licitações e Contratos.  

A disputa por espaço no mercado público, tal como visto no capítulo III, tem suas raízes 

profundas na apropriação, por grupos empresariais, dos discursos correntes à época da elaboração 

da Lei nº 8.666/93 – e que em boa medida resistiram ao tempo, haja vista os argumentos 

presentes nos vetos presidenciais. Segundo se alegava, as regras e princípios jurídicos deveriam 

ser valorizados e a corrupção – cujo epicentro estaria na liberdade de que supostamente gozava a 

administração para dirigir os resultados das licitações – tinha que ser combatida acima de 

qualquer coisa.  

 O último dos aspectos do panorama das reformas legislativas da Lei nº 8.666/93 que 

ressalto é o fato de que foi preciso mobilizar o Congresso Nacional, por diversas vezes, com o 

escopo de operar singelas alterações redacionais – ou, então, voltadas a alterar, pontualmente, o 

conteúdo das normas. É preciso que se diga que estes esforços desprendidos pelo parlamento 
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decorrem do modelo altamente legalizado de regulação jurídica da Lei nº 8.666/93. A 

superlegalização faz, em geral, com que o foco do Legislativo deixe de ser apenas a fixação de 

grandes políticas públicas ou diretrizes e passe a ser, também, gerir minúcias, muito 

possivelmente invadindo o espaço que normalmente seria do regulamento.  

 

2.3. Conteúdo relevante das reformas legislativas no regime jurídico das contratações públicas 

em geral 

  

 Passo, neste momento, ao exame mais detido das principais inovações ocorridas no 

âmbito do regime jurídico das contratações públicas em geral, tenham elas ocorrido no próprio 

texto  da Lei nº 8.666/93, ou fora dele. Para dar conta desta tarefa, obedecerei à ordem 

cronológica dos fatos e extrairei do conjunto de modificações normativas aquelas que importarem 

aos fins da pesquisa e que estiverem ligadas ao grau de abrangência do dever de licitar e ao 

tratamento dado pela administração pública aos interessados nas contratações. 

 

2.3.1. Grau de abrangência do dever de licitar 

 

 O grau de abrangência do dever de licitar, no que tange especificamente ao regime 

jurídico das contratações públicas em geral, somente foi modificado pelos diplomas normativos 

que alteraram o texto da própria Lei nº 8.666/93 e pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. As 

Leis do Pregão e das Micro e Pequenas Empresas trouxeram novidades apenas no que tange ao 

tratamento dado pela administração pública aos interessados nas contratações.  

 Conforme ressaltei anteriormente, procurou-se, após a edição da Lei nº 8.666/93, reduzir 

o grau de abrangência do dever de licitar, principalmente por meio da criação de novas hipóteses 

de dispensa ou inexigibilidade de licitação. A seguir, destacarei as principais alterações 

normativas, chamando a atenção para seus grandes objetivos e, quando possível, para os atores 

interessados em vê-las aprovadas.  
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Logo após o surgimento da Lei nº 8.666/93, a partir da edição da Lei nº 8.883/94, o rol do 

art. 24 sofreu diversas modificações importantes, seja para alterar a redação de seus dispositivos, 

seja para acrescentar novas hipóteses de dispensa de licitação. Compilo abaixo a longa lista de 

casos adicionados, no transcorrer do tempo, à Lei Geral de Licitações e Contratos, em que se 

autorizou contratações diretas275:  

 

Lei nº 8.666/93 

“Art. 24. É dispensável a licitação: (…) 

Acréscimos feitos pela Lei nº 8.884/94 

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 

administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de 

informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que 

integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;  

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, 

necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto 

ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for 

indispensável para a vigência da garantia;  

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, 

embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada 

eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, 

por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos 

prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde 

que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei;  

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de 

materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a 

padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e 

terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;  

XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração 

Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o 

preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;  

Acréscimos feitos pela Lei nº 9.648/98 

                                                
275 É importante esclarecer que optei por transcrever apenas os dispositivos que buscaram a inclusão – e não apenas 
alterar a redação – de dispositivos na Lei nº 8.666/93.  
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XXI - Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e 

tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições 

de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico. 

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural 

com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação 

específica; 

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista 

com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou 

obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado. 

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações 

sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades 

contempladas no contrato de gestão. 

Acréscimo feito pela Lei nº 10.973/04 

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por 

agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito 

de uso ou de exploração de criação protegida. 

Acréscimo feito pela Lei nº 11.107/05 

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade 

de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada 

nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de 

cooperação. 

Acréscimo feito pela Lei nº 11.445/07 

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 

urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas 

de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, 

com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 

pública. 

Acréscimo feito pela Lei nº 11.484/07 

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que 

envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante 

parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. 

Acréscimo feito pela Lei nº 11.783/08 

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes 

militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, 

necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e 

ratificadas pelo Comandante da Força. 
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Acréscimo feito pela Lei nº 12.188/10 

XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem 

fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no 

âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 

Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal.   

Acréscimo feito pela Lei nº 12. 349/10 

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3o, 4o, 5o e 20 da 

Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação 

dela constantes. 

 

É interessante notar que as hipóteses de dispensa inseridas na Lei nº 8.666/93, além de 

serem muitas, foram bastante casuísticas, fazendo referência a eventos muito particulares – 

impressão de diários oficiais; aquisição de equipamentos ou peças voltadas à manutenção; 

compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, etc. Trata-se de mais um 

forte indício de que a Lei Geral de Licitações e Contratos, no seu ímpeto universalizante, quis 

indiscriminadamente submeter tudo e todos aos mesmos rígidos procedimentos legais, 

praticamente obrigando entes da administração pública a apontar, caso a caso, supostos excessos 

nas pretensões da Lei – em geral, situações em que não se cogitava, anteriormente, a incidência 

de normas sobre licitações (ao menos não no formato daquelas previstas na Lei nº 8.666/93). A 

impressão que se tem ao observar a evolução do art. 24 é que, após a edição da Lei nº 8.666/93, 

houve uma espécie de corrida generalizada ao Congresso Nacional com o escopo de nela abrir 

pequenas válvulas de escape; como se se procurasse dar voz, via texto de lei, a um grito de 

“afaste de mim este cálice!”.  

O curioso é que a simples leitura das normas revela, ao menos na maioria dos casos, a 

motivação para que fossem editadas, que, a meu ver, pode ser subdividida em duas categorias276: 

para beneficiar entes específicos da administração pública277, ou para favorecer políticas públicas 

mais amplas278.  

                                                
276 As normas em que entes específicos são claramente beneficiados também podem, em última instância, favorecer 
políticas públicas mais amplas. Cito como exemplo o inciso XXV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, dirigido 
especificamente às Instituições Científicas e Tecnológicas, mas inserido no contexto de uma política pública mais 
abrangente voltada ao desenvolvimento de ensino e pesquisa. A segmentação a que faço menção se justifica na 
medida em que há casos nos quais não fui capaz de identificar, a partir do texto da Lei, entes específicos que 
estariam pleiteando a criação de uma nova hipótese de dispensa de licitação que lhes favorecesse. 
277 Incisos XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII e XXIX.  
278 Incisos XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX e XXXI.  
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Na primeira categoria inserem-se, por exemplo, as Forças Armadas do Brasil (incisos 

XVIII, XIX e XXIX), que expressamente pleitearam pela inserção, na lei, de situações 

supostamente incompatíveis com o tempo que os procedimentos licitatórios normalmente 

levariam para serem concluídos. As empresas estatais, por outro lado, para que pudessem ter mais 

liberdade para firmar contratos com suas subsidiárias e controladas, fizeram aprovar a norma 

contida no inciso XXIII. Já o inciso XVI foi fruto do pleito da Imprensa Oficial, em que se 

objetivou autorizar a administração pública a usá-la para, entre outras finalidades, imprimir o 

diário oficial.  

 Na segunda categoria estão inseridas as políticas públicas que, para que fossem 

viabilizadas ou corretamente implementadas, dependeriam, em maior ou menor escala, de mais 

liberdade da administração para contratar. São elas: política pública de auxílio e proteção de 

portadores de deficiência, em que se pretendia aumentar sua inclusão na força de trabalho ativa 

(inciso XX); política pública do setor de elétrico, em que se procurou dar liberdade para a 

contratação do fornecimento de energia elétrica (inciso XXII); política de desestatização de 

serviços prestados pelo Estado – saúde, educação, incentivo à cultura, etc. –, a ser promovida por 

meio das Organizações Sociais (inciso XXIV); política pública de incentivo à inovação 

tecnológica, a ser concretizada por meio da contratação das Instituições Científicas e 

Tecnológicas (inciso XXV); política de consórcios ou convênios de cooperação para a prestação 

de serviços públicos (inciso XXVI); política de resíduos sólidos, em que se buscou incentivar sua 

reciclagem ou reutilização (inciso XXVII); política pública de assistência técnica e extensão rural 

na agricultura familiar e na reforma agrária (inciso XXX); e, uma vez mais, política de incentivo 

à inovação e à pesquisa tecnológica, a ser realizada por meio da contratação das Instituições 

Científicas e Tecnológicas (inciso XXXI).   

Também insere-se nesta categoria a hipótese de dispensa de licitação prevista pelo § 1º do 

art. 14 da Lei nº 11.947/09 – fora, portanto, da Lei nº 8.666/93 –, em que se autorizou o uso de 

recursos públicos para a compra de gêneros alimentícios em benefício da agricultura familiar e do 

empreendedor rural, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades 

indígenas e comunidades quilombolas. Confira-se o dispositivo citado: 

 

Lei nº 11.947/09 
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“Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE [Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação], no âmbito do PNAE [Programa Nacional de 

Alimentação Escolar], no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 

rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.  

§ 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o 

procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no 

mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, 

e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas 

normas que regulamentam a matéria”.  

 

Apesar de tratarem de assuntos radicalmente distintos, há algo de comum entre as 

hipóteses de dispensa de licitação surgidas após a edição da Lei nº 8.666/93: elas têm como 

destinatário primordial – para não dizer exclusivo – entes ou programas da União; Estados e 

Municípios, quando muito, foram reflexamente beneficiados (tenho em mente o inciso XVI da 

Lei Geral De Licitações e Contratos que autorizou a administração pública, de forma expressa, a 

imprimir o diário oficial e outros documentos por ela utilizados em órgãos ou entidades que a 

integrem e que tenham sido criados para este fim específico). É possível, portanto, que o fato de a 

disciplina normativa das licitações estar concentrada em lei federal contribua para que a União – 

e seus entes – tenham vantagens comparativas em relação às demais esferas federativas, que, 

aparentemente, têm tido mais dificuldade para fazer seus interesses ecoarem no Congresso 

Nacional.  

Outro ponto que merece ser destacado é o fato de que a Lei nº 8.666/93 não proibia de 

forma categórica boa parte dos novos casos em que se autorizou contratações diretas. É verdade 

que ela pretendeu impor a tudo e todos regras praticamente uniformes de licitação, abrindo pouco 

espaço para adaptações ou ajustes. No entanto, também é verdade que a Lei poderia ser 

interpretada – pela comunidade jurídica como um todo, pelos órgãos de controle e pelo Judiciário 

– de modo que o excesso de suas pretensões fosse contido quando lógico e necessário.  

Será mesmo que era essencial que a lei previsse a desnecessidade de se licitar para a 

aquisição de componentes ou peças fundamentais à manutenção de equipamentos, durante o 

período de garantia técnica, junto de seus fornecedores originais, quando a condição de 
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exclusividade fosse indispensável à vigência da garantia279? Penso que a resposta a esta 

indagação é um sonoro “não”. Porém, compreendo as razões que levaram à sua edição. Afinal de 

contas, a melhor maneira de se trazer segurança às contratações baseadas numa lei restritiva – e 

que incentiva interpretações ainda mais estreitas – é criando autorizações explícitas que sejam 

capazes de afastar dúvidas e incertezas.  

 

2.3.2. Tratamento dado pela administração aos interessados nas contratações 

 

 O eixo das licitações relativo ao tratamento dado pela administração aos interessados nas 

contratações condensa a maior parte das inovações no regime jurídico das contratações públicas 

em geral. Elas estão espalhadas, em maior ou menor grau, pelos seguintes temas: qualificação 

econômico-financeira; capacitação técnica; modalidades de licitação; critérios de julgamento; 

modalidades de garantias; aceitabilidade de preços; e preferências/privilégios legais. A seguir, em 

cada um deles, apontarei para as mudanças normativas mais significativas, de modo que seja 

possível visualizar o percurso das reformas implementadas. 

 O tema da qualificação econômico-financeira foi objeto da Lei nº 8.883/94, a qual, a 

despeito de não ter promovido inovações substanciais na matéria, merece ser aqui mencionada 

pelo fato de representar a ponta do iceberg de uma acalorada discussão iniciada no processo 

legislativo da Lei nº 8.666/93.  

 A polêmica tomou corpo no momento em que o Senado Federal, sob a relatoria do 

Senador Pedro Simon (PMDB – RS), apresentou um substitutivo ao PL nº 1.491/91, impondo 

como requisito de qualificação econômico-financeira aos licitantes a comprovação de, em se 

tratando de compras para entregas futuras ou de obras e serviços de grande vulto, possuírem 

patrimônio líquido mínimo, limitado ao valor estimado da contratação, com a finalidade de 

garantir o adimplemento dos contratos futuramente celebrados280.  

 A previsão desta exigencia irritou os membros da Câmara dos Deputados, em especial o 

Deputado Federal Walter Nory (PMDB – SP), que chegou a manifestar-se dizendo que o 

                                                
279 Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso XVII.  
280 Substitutivo do Senado Federal ao PL nº 1.491/91, art. 29, §§ 1º e 2º.  
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substitutivo do Senado “ao admitir que o instrumento convocatório da licitação exija que o 

licitante demonstre, para efeitos de habilitação, possuir patrimônio líquido mínimo limitado ao 

valor estimado da contratação, representa um atentado à sobrevivência de empresas de pequeno e 

médio porte, que somente poderão aspirar participar de licitações relativas a compras para 

entrega futura de obras e serviços de pequeno vulto, cujos valores não superem seus patrimônios 

líquidos281” (grifo meu). 

O Deputado Federal Luis Roberto Ponte (PMDB – RS) foi além, alegando que o fato de 

se permitir ao administrador desclassificar os licitantes que não possuíssem patrimônio líquido 

mínimo (deduzidos, ainda, os compromissos de outros contratos assumidos) igual ao do valor da 

obra ou do fornecimento de bens licitados reduziria drasticamente o universo de licitantes – em 

especial as pequenas e médias empresas –, “uma vez que, atualmente, [elas] têm possibilidade de 

contratar obras em valor superior a dez vezes o total de seu patrimônio”282.  

Prevaleceu, no texto da Lei, o posicionamento dos membros da Câmara dos Deputados, 

tendo os requisitos de qualificação econômico-financeira sido moldados de modo a não obstruir, 

antecipadamente, o acesso das pequenas e médias empresas ao mercado público. Dessa forma, a 

Lei nº 8.666/93 apenas exigiu que os licitantes demonstrassem sua capacidade financeira com 

vistas aos compromissos a serem potencialmente assumidos, abstendo-se de instituir critérios 

claros e minuciosos sobre como isso se daria na prática283.  

Não bastasse elas terem saído vitoriosas com a aprovação da Lei nº 8.666/93, procurou-se, 

quando da elaboração da Lei nº 8.883/94, garantir, não apenas que se evitasse sua exclusão a 

priori do certame, como também que a administração pública ficasse impedida de estabelecer 

parâmetros mínimos para auferir o desempenho anterior dos potenciais contratados. De forma 

expressa, vedou-se a exigência de “valores mínimos de faturamento anterior, índices de 

rentabilidade ou lucratividade”284.  

                                                
281 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 25/03/1993, p. 5915.  
282 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04/1993, p. 7578.  
283 Redação original da Lei nº 8.666/93: “Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: (...) § 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante 
com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato”.  
284 Lei nº 8.666/93: “Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: (...)§ 1o  A 
exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos 
que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento 
anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade” (grifo meu).  
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No que diz respeito à capacitação técnica, houve, principalmente no período 

imediatamente posterior à aprovação da Lei Geral de Licitações e Contratos, inúmeras tentativas 

de mudanças normativas. Entretanto, tal como apontado em tópico anterior, boa parte delas foram 

frustradas pelo veto presidencial à Lei nº 8.883/94. Retomo abaixo o ponto central da 

divergência.  

Em linhas gerais, tentou-se reinserir o que estava no projeto da Lei nº 8.666/93 e que 

havia sido vetado, ou seja, a previsão de que os licitantes tivessem que comprovar a capacitação 

técnico-operacional demonstrando já terem executado, no passado, obras e serviços em 

quantitativos mínimos não superiores a 50% das parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo do objeto da licitação285. A inserção deste dispositivo provavelmente dificultaria o 

acesso de pequenas empresas e de médias empresas entrantes (sem experiência prévia compatível 

com o objeto licitado) ao mercado público – e, por oposição, favoreceria as grandes –, que teriam 

de demonstrar já terem trabalhado em projetos semelhantes ao do objeto licitado. O Poder 

Executivo, em face desta “ameaça”, prontificou-se a novamente banir do mundo jurídico esta 

previsão legal, favorecendo, consequentemente, os interesses do empresariado de pequeno porte, 

que temia perder espaço no mercado público286.  

As mudanças promovidas pela Lei nº 8.883/94 no texto da Lei Geral de Licitações e 

Contratos sobre as modalidades de licitação foram, por seu turno, muito pontuais. De um modo 

geral, detalhes foram alterados287, ou, então, ajustes foram feitos nas faixas de valores de cada 

uma das modalidades de licitação já existentes – concorrência, tomada de preços e convite. A 

grande inovação sobre este tema veio com o surgimento do pregão, uma nova modalidade de 

licitação criada pela Lei nº 10.520/02. O pregão importou em novidades em vários dos temas 

ligados ao eixo “tratamento dado pela administração aos interessados nas contratações”, as quais 

serão pontualmente exploradas neste tópico.  

Como é sabido, a Lei nº 8.666/93 não distingue o tipo de procedimento conforme o objeto 

contratual. “É dizer, contratos de compras, prestação de serviços, alienações, concessões, 

permissões, obras, etc., são todos, basicamente, tratados sob um único rótulo: ‘contrato’. 

                                                
285 Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II.  
286 Vale ressaltar novamente que o veto presidencial foi interpretado de modo que, ainda hoje, pode-se exigir dos 
licitantes requisitos de qualificação técnica-operacional.  
287 Cito como exemplo as modificações feitas no art. 23, §§ 3º e 5º.  
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Fundamentalmente, o que difere uma de outra contratação é apenas seu valor”288. Neste sentido, 

as modalidades de licitação estabelecidas na Lei Geral de Licitações e Contratos – concorrência, 

tomada de preços e convite289 –, são determinadas apenas “em função do valor estimado da 

contratação, sendo que os valores são distintos tratando-se de obras e serviços de engenharia e 

compras e serviços em geral”290.  

No pregão, por sua vez, não há qualquer relação entre seu procedimento e o valor da 

futura contratação. Como afirma Vera Monteiro, “desde que o objeto licitado se enquadre no 

conceito de bem e serviço comum, a contratação derivada de licitação feita nesta modalidade 

pode envolver qualquer valor, sem limites mínimos ou máximos de dispêndio preestabelecidos 

em lei”291. Nota-se, assim, que a Lei nº 10.520/02, também neste ponto em específico, evitou 

condicionar a administração, a priori, a rígidos critérios legais; o emprego de conceitos fluidos – 

bens e serviços comuns – faz, naturalmente, com que o enfrentamento do caso concreto passe a 

ser extremamente relevante para a aferição de validade da solução adotada pelo gestor público292.  

Houve, portanto, uma volta, ainda que sutil e restrita ao fato de as características do 

objeto importarem para a definição dos tipos de contratação, ao Regulamento Geral de 

Contabilidade Pública da União. Neste diploma normativo, a natureza do objeto, além do valor da 

contratação, era levada em conta para se definir a incidência das concorrências pública ou 

administrativa293.  

                                                
288 MONTEIRO, Vera, Licitação na Modalidade de Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), São Paulo, 
Malheiros Editores, 2ª edição, 2010, p. 22.  
289 A Lei nº 8.666/93, na sua redação atual, estabelece os seguintes limites de valores determinantes da modalidade 
licitatória: “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 cinqüenta mil Reais); b) tomada de preço: 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 preço: até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil Reais); c) concorrência: acima 
de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil Reais)”.  
290 Idem, p. 82.  
291 Idem, p. 83.  
292 Vera Monteiro, em seu Licitação na Modalidade de Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), p. 86, dá notícia 
de que “o Tribunal de Contas da União – TCU já afirmou que a análise sobre a definição da abrangência do termo 
comum é relativamente discricionária, cabendo ao administrador a classificação dos objetos que se enquadram nesta 
categoria”. A autora refere-se ao Acórdão 313/2004, Plenário, Processo TC-012.678/2002-5, rel. Min. Benjamin 
Zymler, DJU 7.4.2004.  
293 Regulamento Geral de Contabilidade Pública, art. 738.  
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O pregão, por estas e por outras razões, impactou profundamente no mundo das 

contratações públicas, sendo, hoje, amplamente empregado no cotidiano da administração294. 

Ocorre, no entanto, que o potencial conferido por Lei a esta nova modalidade licitatória não foi 

completamente explorado – ao menos na esfera federal. Isso porque o Regulamento da Licitação 

na Modalidade de Pregão expressamente excluiu, na órbita da União, seu uso para obras e 

serviços de engenharia295 – algo não vedado pela Lei nº 10.520/02296.  

Dessa forma, pode-se dizer que o pregão teve seus efeitos mitigados apesar de ter 

invertido, como se verá, a lógica da Lei nº 8.666/93. Afinal, os contratos de obras públicas – 

amplamente tidos como centrais à 8.666/93297 – continuaram sendo disputados por privados com 

base nas regras da Lei Geral de Licitação e Contratos. Em outras palavras, as condições de acesso 

a uma parte substancial do mercado público continuaram inalteradas.  

É curioso notar que as reformas no regime jurídico das contratações públicas em geral não 

trouxeram novidades significativas no que tange aos critérios de julgamento, tendo prevalecido o 

de menor preço para a seleção de licitantes. Entretanto, o pregão, apesar de tê-lo mantido, 

encarou-o de uma maneira completamente distinta. Afirmo isso principalmente em função de 

dois elementos contidos na Lei do Pregão: a inversão de fases nos procedimentos licitatórios e a 

previsão de lances, algo vedado pela Lei nº 8.666/93. Explico-me.  

A Lei do Pregão inverteu as fases das licitações – tal como previstas na Lei nº 8.666/93298 

–, determinando que primeiramente seriam analisados os documentos das propostas para, tão 

somente, serem verificados os documentos de habilitação. Tem-se, assim, que apenas o licitante 

que tivesse apresentado a melhor proposta passaria pelo escrutínio da administração pública, que 

checaria o atendimento dos requisitos previstos no edital299. E para a seleção da melhor proposta 

autorizou-se a realização de lances verbais e sucessivos por parte de quem tivesse feito a oferta 

                                                
294 Basta mencionar que 29% das licitações da União, entre os meses de janeiro e dezembro de 2009, foram 
realizadas sob a modalidade do pregão. Dados extraídos da Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 495/10.  
295 Decreto Federal nº 3.555/00, art. 5º.  
296 Idem, p. 94.  
297 Vera Monteiro, em seu Licitação na Modalidade de Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), p. 22, 
compartilhando deste diagnóstico, afirma que “sempre se reconheceu que o foco central da Lei 8.666 são os 
contratos de obras públicas, apesar de ela ser aplicável a um amplo leque de contratos com objetos muito distintos 
entre si”.  
298 Lei nº 8.666/93, art. 43.  
299 Lei nº 10.520/02, art. 4º, incisos VII e XIII.  
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de valor mais baixo e, também, daqueles cujas ofertas tivessem os preços até 10% superiores 

àquela300.  

Vê-se, assim, que ao ser abandonada a racionalidade da Lei nº 8.666/93 – segundo a qual 

primeiro seriam verificados os documentos de habilitação dos licitantes para, somente então, 

serem julgadas as propostas previamente submetidas à administração em envelopes lacrados – 

rompeu-se com um importante mecanismo usado para selecionar o universo dos competidores e 

para controlar a voltagem da competição301. O pregão efetivamente levou à sério o critério de 

julgamento baseado no menor preço, aumentando os incentivos para a redução dos valores 

despendidos pela administração nas contratações públicas.  

A Lei nº 8.883/94, ao modificar a Lei nº 8.666/93, colocou um ponto final a uma forte 

controvérsia surgida no Congresso Nacional quando da tramitação do PL nº 1.491/91, firmando 

no cenário das contratações públicas uma nova e importante modalidade de garantia. Refiro-me 

ao chamado seguro-garantia. 

A discórdia iniciou-se, uma vez mais, a partir da apresentação do substitutivo do Senado 

Federal ao Projeto de Lei, o qual passou a prever que, a critério da administração pública, poderia 

ser exigida a prestação de seguro-garantia pelo licitante que cobriria, no mínimo, 15% do valor do 

contrato, em contratações de obras e serviços de grande, médio ou pequeno vulto302.  

Uma parcela dos congressistas, como o Senador Pedro Simon (PMDB – RS), acreditava 

que a administração deveria ter a prerrogativa de optar pela modalidade de garantia que melhor se 

compatibilizasse ao objeto do contrato303, sendo que, no caso do seguro-garantia, o piso de 15% 

seria indispensável à sua implantação304. Outros, como o Deputado Federal Luis Roberto Ponte 

(PMDB – RS), consideraram esta redação excessiva, pois o dispositivo permitiria que o seguro-

                                                
300 Lei nº 10.520/02, art. 4º, incisos VIII e IX.  
301 Vale ressaltar que as propostas apresentadas por meio de envelopes são imutáveis (art. 43 da Lei nº 8.666/93).  
302 Substitutivo do Senado Federal ao PL nº 1.491/91: “Art. 54. A critério da autoridade competente, em cada caso, e 
desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de 
obras, serviços e compras. § 3º O seguro-garantia, que cobrirá, no mínimo, quinze por cento do valor do contrato, 
será exigido na contratação de obras e serviços de grande vulto, podendo ainda ser exigido na contratação de obra e 
serviço de médio e pequeno vulto, desde que sua necessidade seja justificada em prévio parecer técnico constante do 
processo e, principalmente, não contemple custo ou valor de cobertura que impeça ou restrinja a participação de 
qualquer interessado e que atenda aos demais requisitos do instrumento convocatório”.  
303 Gráfica do Senado Federal, Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em relação ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 59/1992, 16/12/1992, p. 2.  
304 Foi o que afirmou o Deputado Federal Walter Nory (Diário do Congresso Nacional, Seção I, 06/05/1993, p. 
8953).  
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garantia chegasse a 100% do valor do objeto da licitação, contribuindo para alijar do certame 

empresas de menor porte305. 

Tendo em vista o impasse acerca do percentual do valor da obra passível de ser exigido 

nesta modalidade de garantia, optou-se, simplesmente, por suprimi-lo da redação do Projeto de 

Lei aprovado pelo Congresso Nacional, o qual se limitou a dizer que o seguro-garantia seria 

aplicável a obras e serviços de grande, médio e pequeno vulto306. Em face da falta de “qualquer 

critério objetivo para orientar o administrador público na fixação do valor da cobertura” e por se 

verificar o favorecimento a grandes empreiteiras, o Presidente da República decidiu vetar o 

dispositivo.  

Contudo, com a aprovação da Lei nº 8.883/94, finalmente foi inserido o seguro-garantia 

na Lei Geral de Licitações e Contratos, que o restringiu a obras, serviços e fornecimentos de 

grande vulto, desde que envolvessem alta complexidade técnica e riscos financeiros 

consideráveis, limitado a até 10% do valor do contrato307. Fica evidente a partir da leitura da 

norma que se evitou contrariar os interesses das pequenas e médias empreiteiras – visto que esta 

modalidade de seguro não se aplicaria a obras de médio ou pequeno porte e que a Lei a ela impôs 

um teto –, impedindo que barreiras legais fossem erigidas de modo a bloquear seu acesso ao 

mercado público. 

Modificações interessantes no tema da aceitabilidade de preços foram implementadas pela 

Lei nº 8.883/94 e pela Lei nº 9.648/98, principalmente no que diz respeito à fixação, pelo edital, 

de preços unitários e globais mínimos e máximos. Inicialmente, previu a Lei nº 8.666/93 que o 

                                                
305 Este foi o posicionamento do Deputado Luis Roberto Ponte (Diário do Congresso Nacional, Seção I, 16/04.1993, 
p. 7579). O Deputado Federal Paulo Heslander argumentou no mesmo sentido, dizendo o seguinte: “(...) não 
concordamos com a fixação do percentual em 15%, o que fatalmente levará ao monitoramento das concorrências 
públicas, especialmente daquelas que dizem respeito a obras de grande vulto, asfixiando também as pequenas e 
médias empresas” (Diário do Congresso Nacional, Seção I, 06/05/1993, p. 8949). Cito, também, um excerto da fala 
do Deputado Federal Jonas Santos Neves: “(...) o Partido Liberal já se manifestou contrariamente a esta matéria, por 
entender que o percentual de 15% é excessivo e inviabilizará a participação das médias e pequenas empresas nas 
licitações.” (Diário do Congresso Nacional, Seção I, 06/05/1993, p. 8949). 
306 Redação original do Projeto de Lei aprovado pelo Congresso Nacional: “Art. 56 (...) § 3º O seguro-garantia será 
exigido na contratação de obras e serviços de grande vulto, podendo ainda ser exigido na contratação de obra e 
serviço de médio e pequeno vulto, desde que a sua necessidade seja justificada em prévio parecer técnico constante 
do processo e, principalmente, não contemple custo ou valor de cobertura que impeça ou restrinja a participação de 
qualquer interessado e que atenda aos demais requisitos do instrumento convocatório”.  
307 Lei nº 8.666/93: “Art. 56 (...) § 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 
complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado 
pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por 
cento do valor do contrato”.  
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edital teria, obrigatoriamente, que indicar apenas o critério de aceitabilidade de preços unitários e 

global308. Posteriormente, com a edição da Lei nº 8.883/94, alterou-se o dispositivo de modo a 

acrescentar à sua redação um impedimento: o de serem fixados preços mínimos, critérios 

estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência. Mais recentemente, com a 

edição da Lei nº 9.648/98, adicionou-se ao dispositivo a permissão de que o edital fixasse preços 

máximos.  

No ano de 2006, deu-se uma curiosa guinada no curso das reformas jurídicas sobre 

licitações no Brasil. Os mecanismos de contratações públicas, pela primeira vez, passaram a ser 

utilizados para fins outros que não exclusivamente o de satisfazer as necessidades, mediatas ou 

imediatas, da administração, seja por meio de compras, da realização de obras, da prestação de 

serviços ou de alienações. Com a edição da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 – o chamado Estatuto das Micro e Pequenas Empresas –, idealizou-se utilizar o poder de 

compra do Estado para incentivar o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios, 

privilegiando seu acesso ao mercado público. Antes de avaliar o que dispõe este diploma 

normativo sobre o tema, penso ser relevante retomar a origem deste debate, que se encontra no 

processo legislativo  da Lei nº 8.666/93.  

O Senado Federal, ao apresentar um substitutivo ao PL nº 1.491/91, nele introduziu, como 

critério primordial de desempate entre as propostas, a preferência às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, “assim definidas em lei”309. Como não poderia deixar de ser, 

seguiram-se inúmeras manifestações e reações favoráveis e contrárias à proposta. Prevaleceu, no 

entanto, o posicionamento que pode ser bem sintetizado pela fala do Deputado Federal Walter 

Nory (PMDB – SP): 

 

“O substitutivo do Senado estabelece preferência para as microempresas nas licitações. 

O art. 179 da Constituição Federal já estabelece um tratamento beneficiado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte ao recomendar a ‘simplificação de suas 

                                                
308 Lei nº 8.666/93, art. 40, inciso X.  
309 Substitutivo do Senado Federal ao PL nº 1.491/91: “Art. 3º A licitação se destina a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da motivação, da legalidade, da moralidade, da probidade, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. § 2º. Em igualdade 
de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente: a) aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por microempresas ou por empresas de pequeno porte, assim definidas em lei”.  
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obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias’. Estes incentivos 

devem ser objeto de lei específica. A lei para as licitações tem por objeto assegurar que a 

Administração Pública receba a proposta que lhe seja mais vantajosa. E, cabe a ela, 

dentro deste contexto, ater-se à preferência determinada pelo art. 171, § 2º, da C.F., que 

estabelece ‘na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial 

nos termos da lei a empresa brasileira de capital nacional’310, não fazendo distinção 

quanto ao seu porte”311.  

 

Conclui-se que o Legislativo optou pela exclusão do critério de desempate em prol das 

micro e pequenas empresas, pois 1) a licitação não se prestaria a criar incentivos – para tal seria 

preciso editar uma lei específica – e 2) a CF, em uma interpretação restritiva, somente permitiria 

o tratamento preferencial restrito às empresas brasileiras de capital nacional. Vê-se que o 

Congresso Nacional estava pouco receptivo às demandas das micro e pequenas empresas.  

Superado o suposto óbice imposto pela CF por meio da edição da Emenda Constitucional 

nº 6, de 1995, editou-se, em 2006, o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas que, entre outras 

coisas, dispôs sobre o acesso deste nicho empresarial ao mercado público, a elas conferindo 

privilégios em licitações.  

Em linhas gerais, as micro e pequenas empresas foram beneficiadas de quatro formas 

distintas. A primeira, retomando a redação que se pretendeu dar à Lei nº 8.666/93, a elas 

conferindo preferência nas contratações, na hipótese de empate. A novidade, neste caso, é que a 

Lei Complementar nº 123/06 criou uma espécie de empate ficto, que ocorreria mesmo que elas 

apresentassem propostas iguais ou até 10% superiores à mais bem classificada – ou até 5% 

superiores, no caso do pregão312. A segunda, refere-se à possibilidade de serem realizadas 

licitações restritas à participação de microempresas ou empresas de pequeno porte, desde que o 

valor da contratação não ultrapassasse R$ 80.000,00. O terceiro benefício concedido pela Lei 

disse respeito à alternativa de se exigir dos licitantes a subcontratação de micro ou pequenas 

empresas até o limite de 30% do total licitado. O quarto e último privilégio previsto a este nicho 
                                                
310 O art. 171 da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995, desaparecendo do 
texto constitucional a referência à “empresa brasileira de capital nacional”.  
311 Diário do Congresso Nacional, Seção I, 25/03/1993, p. 5914.  
312 Lei Complementar nº 123/06: “Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. § 1o  Entende-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. § 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual 
estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço”.  
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empresarial consistiu na possibilidade de se prever, nas licitações, cotas de até 25% do objeto 

para a contratação de micro e pequenas empresas313.  

É curioso notar que este diploma normativo foi, em alguma medida, uma reação das micro 

e pequenas empresas à Lei do Pregão, a qual criou, para contratações de bens e serviços comuns, 

um regime de intensa competição. A Lei das Micro e Pequenas Empresas, além das inovações 

acima elencadas, protegeu este nicho empresarial da guerra de preços, visto que a ele deu a 

palavra final: a micro ou pequena empresa mais bem classificada no certame passou a ter a 

possibilidade de  após encerrados os lances, apresentar nova proposta314.  

Seguindo em alguma medida o precedente aberto pela Lei Complementar nº 123/06, o 

Poder Executivo, valendo-se da edição de uma medida provisória315 – posteriormente convertida 

na Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010 –, decidiu modificar o texto da Lei nº 8.666/93 com 

o escopo de utilizar o poder de compra do Estado para outro fim, este muito mais abrangente do 

que o anterior: incentivar o desenvolvimento nacional. A ideia, grosso modo, era moldar os 

procedimentos licitatórios para apoiar a política industrial idealizada pelo Governo Federal, algo 

que fica evidente a partir da leitura da exposição de motivos da medida provisória, que traz 

elementos importantes para a compreensão dos objetivos almejados pelo Poder Executivo.  

Lá consta que há a necessidade de serem adotadas medidas que agreguem ao perfil de 

demanda do setor público diretrizes claras atinentes ao papel do Estado na promoção do 

desenvolvimento econômico e no fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços 

domésticos. “Neste contexto, torna-se particularmente relevante a atuação privilegiada do setor 

público com vistas à instituição de incentivos à pesquisa e à inovação que, reconhecidamente, 

consubstanciam poderoso efeito indutor ao desenvolvimento do país”. A análise detida de 

algumas das alterações promovidas pela Lei nº 12.349/10, revela, de fato, que este foi o vetor da 

reforma posta em prática.  

                                                
313 Lei Complementar nº 123/06: “Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública poderá realizar processo licitatório: I - destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais); II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total 
licitado; III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza 
divisível”.  
314 Lei Complementar nº 126/06, art. 45, § 3º.  
315 Medida Provisória nº 495, de 19 de julho de 2010.  
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Isso fica evidente na nova redação do caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93, no qual 

acrescentou-se como nova finalidade da licitação – para além dos objetivos tradicionais de 

garantir a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração –, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. Uma das formas previstas para se alcançar esta meta foi o 

estabelecimento de margem de preferência – que não poderá ultrapassar o montante de 25% 

sobre o preço do objeto a ser contratado316 – para produtos manufaturados e para serviços 

nacionais, devendo-se, para tanto, levar em consideração a geração de emprego e renda; o efeito 

na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; o desenvolvimento e inovação 

tecnológica realizados no País; o custo adicional dos produtos e serviços; e a análise retrospectiva 

dos resultados alcançados317.  

A Lei nº 12.349/10 operou profundas transformações no instituto das licitações, para além 

das acima citadas. Observá-las e compreendê-las é fundamental, pois, a meu ver, elas apontam, 

como um farol, para um dos possíveis futuros das contratações públicas no Brasil – ao menos no 

que diz respeito ao seu regime geral. Apesar de ter desenvolvido uma análise consideravelmente 

superficial do diploma normativo – um estudo mais aprofundado fugiria ao escopo deste trabalho 

–, arrisco-me a apontar duas tendências que nele verifiquei.  

Uma delas refere-se à flexibilização do critério de menor preço para a seleção das 

propostas pela administração pública, algo já observado quando da edição da Lei Complementar 

nº 123/06. Pouco a pouco, parece ganhar força a noção de que a melhor contratação não é 

necessariamente a mais barata – ao menos não em todos os casos; tudo indica que a ideia que 

permeou tanto o Decreto-Lei nº 200/67, quando o Decreto-Lei nº 2.300/86, segundo a qual a boa 

contratação é aquela que mais se afina ao interesse público – para isso importando não apenas seu 

valor, mas também sua qualidade e a relação custo/benefício – , está voltando a fazer parte do 

discurso jurídico318. 

                                                
316 Lei nº 8.666/93, art. 3º, §§ 7º e 8º.  
317 Lei nº 8.666/93, art. 3º, §§ 5º e 6º.  
318 Em verdade, o discurso jurídico – consubstanciado na doutrina, por exemplo – segundo o qual a melhor 
contratação nem sempre é aquela que representa o menor dispêndio para a administração nunca deixou de existir. 
Cito, a título exemplificativo, um excerto da obra Licitação e Contrato Administrativo, de Carlos Ari Sudnfeld, p. 
150: “A Lei Federal 8.666/93, ao definir os objetivos da licitação, deixou assentado, com clareza, destinar-se ela ‘a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração’ (art. 3º - caput). Em princípio, imagina-se como a melhor proposta a que importe em menor 
dispêndio para a Administração. Porém, a complexidade da vida negocial se incompatibiliza com o mecanismo dessa 
afirmação. Nem sempre a proposta de menor valor financeiro, colhida em uma licitação, traduz o melhor negócio. 
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A segunda delas, diz respeito ao uso do poder de compra do Estado – que, apenas para 

fins ilustrativos, despendeu entre os meses de janeiro e dezembro de 2009 R$ 57,6 bilhões319 – 

para fins outros que não apenas o de suprir as demandas da administração por obras, serviços, 

alienações, etc., aumentando-se com isso seu poder de ingerência no domínio econômico. Trata-

se de um instrumento que se pretende capaz de induzir comportamentos e de incentivar setores 

específicos da sociedade, flexibilizando-se, assim, a interpretação de que à administração é 

vedado fazer distinções entre os potenciais contratados – afinal de contas, é isto que, no limite, os 

critérios normativos estabelecidos na Lei Complementar nº 123/06 e na Lei nº 12.349/10 

fazem320.  

 

2.4. Conclusões parciais  

 

 Inúmeras foram as modificações normativas realizadas no regime jurídico das 

contratações públicas em geral, resultando, como visto, em um amplo e rico material de pesquisa. 

O exercício de organizá-las segundo os dois principais eixos das licitações e de colocá-las em 

perspectiva revelou os principais traços dos movimentos de reformas legislativas ocorridas nos 

últimos 18 anos. De forma sucinta, os elencarei abaixo.  

 O período que se seguiu ao surgimento da Lei Geral de Licitações e Contratos foi 

marcado pela abertura de sucessivas válvulas de escape à sua rigidez – materializadas nas 

hipóteses de dispensa de licitação –, criadas em face das nuances nos casos concretamente 

enfrentados pela administração pública com o escopo de abrandar a vontade, da Lei, de expandir 

ao infinito o grau de abrangência do dever de licitar.  

Ao se colocar uma lupa de aumento sobre o texto dos novos casos de contratação direta, 

vê-se, com relativa nitidez, os interesses que pleitearam pela sua aprovação no Congresso 

                                                
Desde logo, porque o interesse central da Administração pode ser a qualidade do produto ou serviço, hipótese em 
que a proposta mais vantajosa será não a de menor preço, mas a de melhor qualidade”. Ocorre, no entanto, que, pelo 
fato de a Lei nº 8.666/93 ter privilegiado em larga medida o critério do menor preço, limitando o uso da técnica a 
casos excepcionalíssimos, ficou difícil justificar, em face das particularidades dos casos concretos e das necessidades 
da administração, contratações por critérios outros que não exclusivamente o de menor preço.  
319 Os dados foram extraídos da Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 495, posteriormente convertida na 
Lei nº 12.349/10.  
320 Esclareço que não estou manifestando, neste momento, juízo de valor; meu objetivo, aqui, é apenas constatar a 
realidade, tal como a percebo.  
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Nacional, os quais, em geral, disseram respeito a entes ou políticas diretamente ligadas à União; 

Estados e Municípios, apesar de enfrentarem enormes dificuldades nas suas contratações 

públicas, parecem ter tido mais dificuldade de se fazerem ouvir no Congresso – ou então, de se 

articularem de modo a fazer demandas organizadas junto ao Poder Legislativo. O fato de as 

licitações serem majoritariamente disciplinadas por lei federal, ao que tudo indica, tem 

contribuído para reforçar distorções no sistema de contratações públicas – em especial entre as 

esferas federativas.  

A análise das alterações normativas pontualmente realizadas no regime jurídico das 

contratações públicas em geral deixou transparecer que se travou uma espécie de “cabo de 

guerra” no Congresso Nacional. De um lado, havia aqueles que lutaram para alterar o equilíbrio 

de forças solidificado na redação da Lei Geral de Licitações e Contratos; do outro, os que 

buscaram a manutenção do status quo.  

As empreiteiras emergentes, na condição de mais beneficiadas pela Lei nº 8.666/93 – tal 

como visto no Capítulo III –, ocuparam, após sua edição, posição de trincheira: defenderam e, 

quando possível, ampliaram seus privilégios.  

Fica evidente, no caso específico dos critérios legais de qualificação econômico-

financeira, a intenção de marcar posição. Com a aprovação da Lei nº 8.883/94 – espécie de 

segundo tempo do processo legislativo que resultou na Lei nº 8.666/93 –, alterou-se a Lei Geral 

de Licitações e Contratos para reforçar a intenção da norma, a saber, impedir que empreiteiras de 

menor porte fossem inabilitadas pelo poder público em função de altas exigências de qualificação 

econômico-financeira321.  

No que tange ao seguro-garantia, consolidou-se, também com a edição da Lei nº 8.883/94, 

a solução normativa segundo a qual o seguro-garantia seria exigível apenas a obras, serviços e 

fornecimentos de grande vulto, desde que envolvessem alta complexidade técnica e riscos 

financeiros consideráveis, respeitando-se o teto de 10% do valor do contrato – percentual quase 

irrisório322. Nota-se que a decisão tomada foi em sentido contrário a que inicialmente havia se 

desenhado no processo legislativo da Lei nº 8.666/93 – autorizando o uso desta modalidade de 

                                                
321 Lei nº 8.666/93, art. 31, § 1º.  
322 Lei nº 8.666/93, art. 56, § 3º.  
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garantia para obras e serviços de grande, médio e pequeno vulto, fixado em percentual mínimo 

de 15% do valor do objeto licitado.  

Vê-se, assim, que a decisão final do Congresso impediu que a administração, nas suas 

contratações, fizesse exigências que fossem prejudiciais aos interesses das empreiteiras de menor 

porte – em tese, pequenas e médias. 

O tema da qualificação técnica-operacional também voltou à tona em 1994. Novamente 

tentou-se, sem sucesso, estampar na Lei a exigência de os licitantes demonstrarem, por meio de 

atestados, experiência prévia. A despeito do veto presidencial, interpretou-se que seria possível 

verificar a capacidade técnica-operacional dos licitantes. Como visto, a medida prejudicaria as 

pequenas e médias empreiteiras entrantes no mercado público, em benefício das empreiteiras de 

maior porte.  

A edição da Lei do Pregão, no entanto, foi um importante revés às empreiteiras 

emergentes – apesar de seus efeitos terem sido mitigados pelo edição de um decreto federal 

impedindo que obras e serviços de engenharia, apenas no âmbito da União, fossem licitados por 

pregão. Isso porque esse diploma normativo rompeu com a lógica da Lei nº 8.666/93, instituindo 

uma disputa efetiva por contratos públicos e aumentando os incentivos para a redução de 

dispêndios por parte da administração.  

É curioso notar que, com o pregão, a administração pública reassumiu o papel de 

protagonista nas reformas em matéria de licitações públicas, o qual havia sido abandonado 

quando da edição da Lei nº 8.666/93. Afinal, esta nova modalidade de licitação, vista pela 

primeira vez na Lei Geral de Telecomunicações, foi expandida a toda a administração em função 

do envolvimento e empenho do Poder Executivo, que, para tanto, se valeu, inclusive, de medidas 

provisórias323.  

Desse modo, conclui-se que, em 1993, houve verdadeiro desvio de rota, já que a  

administração havia conduzido todas as grandes mudanças normativas no sistema de contratações 
                                                
323 Vera Monteiro comenta o percurso das reformas que desaguaram na Lei do Pregão: “Após quase dois anos e meio 
de resultados positivos na ANATEL [Agência Nacional de Telecomunicações], o Governo Federal decidiu estender a 
nova modalidade [pregão] para toda a Administração Pública. Optou pela via da medida provisória, ao invés de 
proceder a uma ampla revisão do sistema de compras governamentais. Assim, surgiu a Medida Provisória 2.026, em 
4.5.2000, reeditada pelo Governo Federal mês a mês, por 18 meses consecutivos. Nela veio a autorização para que os 
outros órgãos da Administração Federal adotassem a nova modalidade licitatória” (Licitação na Modalidade de 
Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), São Paulo, Malheiros Editores, 2ª edição, 2010, p. 36). 
.  
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públicas até então. A iniciativa de reforma parlamentar e a ausência de um governo sólido e 

organizado podem ser apontados como os principais ingredientes que viabilizaram a captura da 

Lei nº 8.666/93 por interesses privados em detrimento da gestão pública.  

É preciso dizer, contudo,  que o pregão enfrentou resistências e desencadeou reações. 

Uma delas foi a Lei das Micro e Pequenas Empresas que, para este nicho empresarial, reduziu a 

intensidade da competição nos procedimentos licitatórios na modalidade pregão. As micro e 

pequenas empresas passaram a ter a possibilidade de, uma vez terminada a fase dos lances, cobrir 

a melhor proposta e, assim, vencer o certame.  

A Lei das Micro e Pequenas Empresas, ao criar privilégios a esta categoria empresarial, 

deu início a um interessante fenômeno posteriormente retomado por outro diploma normativo: a 

modelagem dos procedimentos licitatórios com a finalidade de utilizar o poder de compra do 

Estado para políticas públicas específicas. Em 2006 utilizou-se das licitações para impulsionar as 

micro e pequenas empresas; em 2010, com a Lei nº 12.349, fez-se uma grande reforma na Lei nº 

8.666/93 de modo a incentivar, via contratações públicas, o desenvolvimento econômico 

nacional324.   

 

3. Reformas legislativas no regime jurídico das contratações públicas específicas 

 

Ao tentar visualizar os movimentos das reformas legislativas ocorridas no âmbito do 

regime jurídico das contratações públicas em geral, penso ter dado conta da tarefa de abarcar uma 

parcela – significativa, é verdade – da realidade das contratações públicas no Brasil. Ocorre, no 

entanto, que esta não passa de uma das faces da moeda; outra, àquela complementar, é a das 

mudanças sentidas no regime jurídico das contratações públicas específicas. A adequada 

compreensão do direito administrativo contratual contemporâneo – no qual se inserem as normas 

sobre licitações – depende, inevitavelmente, de um estudo mais aprofundado e extenso, que 

abranja ambas as vertentes de reforma a que fiz menção.  

                                                
324 As características da Lei nº 12.349/10 e dos mecanismos por ela idealizados para a promoção do desenvolvimento 
nacional foram abordadas por Tatiana Matiello Cymbalista, Marina Fontão Zago e Fernanda Esbizaro Rodrigues em 
artigo intitulado “O poder de compra estatal e a margem de preferência para produtos e serviços nacionais 
introduzida na lei de licitações”, in Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, Editora Forum, 
Volume nº 35, jul./set. 2011.  
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Antes de explorar o objeto de estudo central deste tópico, é preciso situá-lo no contexto 

mais amplo no qual está inserido e do qual em boa medida decorre. Trata-se de um exercício que 

me parece fundamental à visualização da razão de ser do próprio movimento de transformações 

legislativas, pois analisá-lo isoladamente, em apartado do seu entorno, possivelmente levaria à 

mitigação de sua importância e das implicações e consequências que dele decorrem.  

 

3.1. O fenômeno de diferenciação da administração e a erosão do modelo unitário de 

contratações públicas 

 

 A década de 1980, marcada, no Brasil, por crises e transformações, foi o nascedouro de 

uma nova forma de gestão pública, que preconizava formas mais diversificadas de organização 

governamental, dotadas de maior autonomia e diferenciação, dentre as quais incluíram-se a 

emergência das parcerias com segmentos da sociedade e correspondentes mecanismos de 

orientação e regulação – tais como foco no beneficiário, orientação para resultados e 

responsabilização325.  

O aprofundamento do cenário de convulsões (de cunho fiscal, político, econômico e ético) 

na década de 1990 somado ao crescente déficit institucional e aos desafios de desenvolvimento, 

impulsionou e deu capital político para que, no governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, se implementasse a famosa Reforma do Estado – ou Reforma Gerencial, tal como 

denominada por um dos seus principais mentores, o Ministro Bresser-Pereira326 –, responsável 

por colocar em maior evidência o que denominei de erosão do modelo unitário de contratações 

públicas327.  

                                                
325 Cf. MARTINS, Humberto Falcão, CUNHA JÚNIOR, Luiz Arnaldo Pereira, “Organização Governamental – 
Problemas e soluções em perspectiva conceitual da Administração Pública brasileira”, in MODESTO, Paulo, Nova 
Organização Administrativa Brasileira, Belo Horizonte, Editora Forum, 2º edição, 2010, p. 357.  
326 Luis Carlos Bresser-Pereira foi o Ministro da Administração e Reforma do Estado do governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, entre os anos de 1995 e 1998.  
327 Cf. MARTINS, Humberto Falcão, CUNHA JÚNIOR, Luiz Arnaldo Pereira, “Organização Governamental – 
Problemas e soluções em perspectiva conceitual da Administração Pública brasileira”, in MODESTO, Paulo, Nova 
Organização Administrativa Brasileira, Belo Horizonte, Editora Forum, 2º edição, 2010, p. 357.  
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Neste período, novos entes despontaram no horizonte da organização administrativa 

brasileira, como as agências reguladoras328 e as organizações sociais, e figuras já antigas, como as 

empresas estatais, ganharam, em geral, novas feições329. Noutras palavras, as figuras 

administrativas dispostas no Decreto-Lei nº 200/67, até então o principal marco regulador da 

estrutura da administração pública, perderam parte de sua centralidade330.  

O vetor adotado pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, como bem 

sintetizou Humberto Falcão Martins e Luiz Arnaldo Pereira da Cunha, foi criar um regime 

“burocrático” para o núcleo estratégico – ou administração direta –, e regimes “gerenciais” para a 

administração indireta, com agências executivas autônomas vinculadas por contrato de gestão331; 

e regimes de parceria com entes de cooperação e colaboração como as organizações sociais, 

também mediante contrato de gestão332. O Estado, visto como epicentro dos problemas 

econômicos, deveria, segundo as diretrizes da reforma, passar, sempre que possível, da condição 

de provedor direto para a de regulador e indutor indireto dos processos de mercado333.  

                                                
328 Foram, pouco a pouco, sendo criadas diversas agências reguladoras no âmbito federal. Cito algumas delas: 
Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Saúde 
Suplementar.  
329 Ao mencionar as empresas estatais tenho em mente, por exemplo, a Petrobrás. A Lei nº 2004, de 3 de outubro de 
1953, dispunha que era monopólio da União a “pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos 
fluídos raros, existentes no território nacional e a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro” (art. 1º, incisos I e 
II) e que este monopólio deveria ser exercido por meio do Conselho Nacional do Petróleo e por meio da Petrobrás 
(art. 2º, incisos I e II). Com a edição da Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995, manteve-se o 
monopólio da União sobre as jazidas de petróleo, mas autorizou-se sua exploração por empresas estatais ou privadas 
a serem contratadas (art. 177, § 1º, da Constituição Federal). Com o surgimento da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997 (Lei do Petróleo), foi criado um novo marco regulatório para o setor do petróleo, impondo à Petrobrás a 
necessidade de desempenhar suas atividades em regime de competição, antes inexistente.  
330 Cf. SCHAPIRO, Mario Gomes, Novos Parâmetros para a Intervenção do Estado na Economia, São Paulo, 
Editora Saraiva, 2010, p. 165.  
331 O contrato de gestão, tal como idealizado por Bresser-Pereira, seria, nas suas palavras, “o instrumento que o 
núcleo estratégico usa para controlar as atividades exclusivas realizadas por agências e as não-exclusivas atribuídas a 
organizações sociais (...). Nas agências, o ministro nomeia o diretor-executivo e assina com ele o contrato de gestão; 
nas organizações sociais, o diretor-executivo é escolhido pelo conselho de administração: ao ministro cabe assinar os 
contratos de gestão e controlar os resultados. Os contratos de gestão devem prever os recursos de pessoal, materiais e 
financeiros com os quais poderão contar as agências ou as organizações sociais, e definirão claramente – quantitativa 
e qualitativamente – as metas e respectivos indicadores de desempenho: os resultados a serem alcançados, acordados 
pelas partes” (“Do Estado Patrimonial ao Gerencial”, in PINHEIRO, WILHEIM e SACHS (orgs.), Brasil: Um 
Século de Transformações, São Paulo, Companhia das Letras, 2001, pp. 222-259).  
332 Cf. MARTINS, Humberto Falcão, CUNHA JÚNIOR, Luiz Arnaldo Pereira, “Organização Governamental – 
Problemas e soluções em perspectiva conceitual da Administração Pública brasileira”, in MODESTO, Paulo, Nova 
Organização Administrativa Brasileira, Belo Horizonte, Editora Forum, 2º edição, 2010, p. 358. 
333 Cf. SCHAPIRO, Mario Gomes, Novos Parâmetros para a Intervenção do Estado na Economia, São Paulo, 
Editora Saraiva, 2010, p. 165.  
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Em suma, verificou-se um fenômeno de diferenciação da estrutura organizacional da 

administração pública, ocorrida juntamente com modificações na forma pela qual ela passou a se 

relacionar internamente com seus próprios entes e, também, externamente com parceiros 

privados. Para atender aos novos anseios da administração pública, mostrou-se necessário criar 

novos mecanismos contratuais – que escapariam, portanto, do regime unitário consubstanciado, 

principalmente, na Lei nº 8.666/93 –, mais ajustados às suas necessidades e anseios.  

Nesta esteira, aos poucos foram aparecendo leis esparsas destinadas a criar, em contextos 

específicos ou não, novas  figuras contratuais – as concessões administrativas e patrocinadas 

ilustram bem esta ideia334. Num movimento praticamente espelho ao da diversificação dos tipos 

contratuais, pensou-se em mecanismos e procedimentos de seleção de parceiros ou fornecedores 

(de bens, obras ou serviços) diferentes daqueles estampados na Lei Geral de Licitações e 

Contratos e que fossem capazes de, em tese, conduzir o poder público à realização de boas 

contratações – segundo outros valores e visões de mundo.  

A Lei nº 8.666/93, paulatinamente, passou a ser vista como um peso, um ônus a ser 

evitado. Em reação às suas disposições e às suas pretensões universalizantes, brotaram ao longo 

dos anos regimes licitatórios circunscritos a certas modalidades contratuais – como o fez a Lei 

das Concessões335 e das Parcerias Público-Privadas336 –, ou a certos contextos – como fez a Lei 

Geral das Telecomunicações337; outro tipo de reação à Lei nº 8.666/93 foi a edição de diplomas 

normativos com o fim de impedir o influxo das suas normas em casos determinados – é o que se 

verifica, por exemplo, na Lei das Organizações Sociais338.  

 

3.2. Notas metodológicas 

 

                                                
334 Estas figuras contratuais foram instituídas pela Lei nº 11.079/04, art. 2º.  
335 O art. 14 e seguintes da Lei nº 8.987/95 criaram regras especiais de licitação aplicáveis exclusivamente aos 
contratos de concessão.  
336 O art. 10 e seguintes da Lei nº 11.079/04 criaram regras especiais de licitação aplicáveis exclusivamente aos 
contratos de parcerias público-privadas.  
337 A Lei nº 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações –, criadora da Agência Nacional de Telecomunicações, 
autorizou-a a utilizar procedimentos próprios de contratação, nas modalidades de consulta e pregão, para todos os 
casos que não se inserissem na categoria de obras e serviços de engenharia (art. 54, parágrafo único).   
338 A Lei nº 9.637/98 prevê outros mecanismos, que não a licitação, para qualificar pessoas jurídicas de direito 
privado como organizações sociais e para a elas destinar recursos e bens. Além disso, transfere atividades, por 
exemplo, às OSs para que elas possam desempenhá-las sem licitação.  
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O conjunto das reformas em matéria de licitações realizadas no regime jurídico das 

contratações públicas específicas – tanto aquelas voltadas a criar regimes licitatórios 

circunscritos, como aquelas destinadas a bloquear a incidência da Lei nº 8.666/93339 – condensa 

as mais significativas inovações sobre o tema e dão pistas dos caminhos que serão 

potencialmente trilhados no futuro340. Dito de outra maneira, acredito que a partir dele pode-se 

extrair as grandes tendências das licitações no Brasil. Justifico-me.  

Partindo-se da premissa de que estas reformas jurídicas foram pensadas com base no 

diagnóstico de que o regime jurídico das contratações públicas em geral – em particular a Lei nº 

8.666/93 – não prestaria a contento aos desafios da administração, as novas soluções jurídicas 

destinadas a atendê-los provavelmente denotariam os remédios tidos como mais adequados para 

se curar o doente. Em consequência, a reunião dos medicamentos empregados pela legislação 

esparsa funcionaria como uma espécie de mapa capaz de indicar os rumos alternativos ao modelo 

unitário das licitações públicas. 

Com base nisso, identifico seis grandes tendências: desestatização; flexibilização dos 

modelos contratuais; flexibilização dos critérios de julgamento; deslegalização das licitações; 

tratamento especial conferido às empresas estatais; tratamento especial conferido a entes não-

estatais341. As sucessivas reformas no regime jurídico das contratações públicas específicas 

aderiram, em maior ou menor grau, a uma ou algumas das categorias acima elencadas.  

Nos tópicos seguintes, farei uma triagem nos textos legais selecionados de modo a neles 

localizar dispositivos que possam demonstrar o modo pelo qual as tendências anteriormente 

apontadas têm concretamente se desenvolvido. Nesta etapa da pesquisa, permito-me um grau 

ainda maior de discricionariedade na seleção do material de análise; ficarei restrito às alterações 

normativas efetivamente relevantes e que tenham importado verdadeiras inovações para o mundo 

do direito administrativo contratual. 

                                                
339 Inserem-se nestas categorias as mudanças jurídicas promovidas pelas seguintes leis: Lei nº 8.958/94 (Lei das 
Fundações de Apoio); Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões); Lei 9.472/97 (Lei das Telecomunicações); Lei nº 
9.478/97 (Lei do Petróleo); Lei 9.637/98 (Lei das Organizações Sociais); Lei nº 9.790/99 (Lei das Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público); Lei nº 11.079/04 (Lei das Parcerias Público-Privadas) e Lei nº 12.462/11 (Lei 
do Regime Diferenciado de Contratações).  
340 Reconheço, no entanto, que houve inovações importantes no regime jurídico das contratações públicas em geral, 
em particular com a criação do pregão.  
341 Esta pode ou não se configurar como uma tendência. Afirmo isso, pois o diploma normativo que aponta para este 
sentido foi editado recentemente, em 2010. Não há, portanto, o distanciamento histórico necessário para se afirmar se 
esta é ou não uma tendência. 
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3.2. As tendências nas reformas jurídicas das contratações públicas específicas 

 

3.2.1. Desestatização  

 

 Ganhou corpo na década de 1990 a tendência à desestatização de atividades passíveis de 

serem exercidas tanto pelo Estado como pela sociedade, principalmente aquelas ligadas à 

educação, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e científico, saúde e cultura. Com isso não 

quero dizer que o Estado pretendeu desincumbir-se, de uma hora para a outra, da tarefa de prestar 

estes serviços; o que se quis foi criar mecanismos de cooperação entre o Estado e a sociedade em 

geral para que se pudesse desempenhá-los de forma mais eficiente e eficaz.  

Para tanto, uma das estratégias adotadas consistiu na criação, por meio de leis, de 

ambientes jurídicos bem delimitados, relativamente imunes ao regime de direito público e, 

portanto, à burocracia e aos controles que ele carrega consigo. Os procedimentos licitatórios, 

como não poderia deixar de ser, integram este pacote de elementos que se buscou afastar.  

Vê-se, assim, que o estímulo à desestatização de certas atividades, pontualmente 

escolhidas como se verá, tinha o nítido escopo de dar mais agilidade e mobilidade ao ente que 

ficasse encarregado do exercê-la no cotidiano. Para assumir esta função, foram instituídas figuras 

que, a meu ver, poderiam ser inseridas na categoria que Bresser-Pereira convencionou denominar 

de públicas não-estatais – “públicas” por estarem vinculadas a finalidades públicas e “não-

estatais” por serem organizações de direito privado, não integrando o aparelho estatal342.   

A primeira tentativa mais organizada de se implementar esta estratégia no campo das 

contratações públicas deu-se por meio da edição da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 – 

Lei das Fundações de Apoio –, recentemente modificada pela Lei nº 12.349/10343.  

                                                
342 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos, “Do Estado Patrimonial ao Gerencial”, p. 25. O texto encontra-se disponível 
para consulta no seguinte endereço eletrônico: http://www.bresserpereira.org.br/ver_file_3.asp?id=509. O artigo foi 
originalmente publicado in PINHEIRO, WILHEIM e SACHS (orgs.), Brasil: Um Século de Transformações, São 
Paulo, Companhia das Letras, 2001, pp. 222-259.  
343 Os comentários serão feitos com base na redação original da Lei.  
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O referido diploma normativo dispunha, logo em seu art. 1º, que as instituições federais 

de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica poderiam contratar, mediante dispensa 

de licitação344, por prazo determinado, “instituições criadas com a finalidade de dar apoio a 

projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico de interesse das instituições federais contratantes”. Dessa forma, as fundações de 

apoio, para que pudessem dar conta da missão que a Lei lhes atribuiu, deveriam ser constituídas 

na forma de fundações de direito privado – não estatais portanto –, regidas pelo Código Civil345.  

Neste sentido, as tais fundações de apoio, diferentemente das fundações estatais – para 

quem a lei de criação atribui um regime jurídico tipicamente de direito público, idêntico ao das 

autarquias administrativas346 –, seriam criadas por particulares, não dependeriam integralmente 

de recursos orçamentários para desenvolver suas atividades e, apesar de não pertencerem ao 

aparelho estatal, teriam um vínculo significativo com o poder público347.  

É preciso dizer, no entanto, que a despeito da proximidade com o Estado, optou-se por 

não submetê-las à Lei nº 8.666/93 – já que seu âmbito de incidência está adstrito a entes 

pertencentes à administração pública348 –, salvo na hipótese de, na execução de convênios, 

contratos, acordos ou ajustes, lidarem com recursos públicos349.  

Há, é verdade, inúmeras discussões acerca da extensão do dever de licitar às fundações de 

apoio350. Para os fins desta pesquisa, basta dizer que a lei parecer ter tido a intenção de restringir 

o influxo das normas de direito público sobre elas, em especial sobre licitações e contratos.  

                                                
344 Trata-se da hipótese prevista pelo art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93.  
345 Lei nº 8.958/94, art. 2º.  
346 SUNDFELD, Carlos Ari e SCARPINELLA, Vera, “Fundações Educacionais e Licitação”, in PANTALEÃO, 
Leonardo, Fundações Educacionais, São Paulo, Editora Atlas, 2003, p. 250.  
347 Esta é a expressão utilizada por Carlos Ari Sundfeld e Vera Scarpinella em “Fundações Educacionais e 
Licitação”, in PANTALEÃO, Leonardo, Fundações Educacionais, São Paulo, Editora Atlas, 2003, p. 250. 
348 A Lei nº 8.666/93, em seu art. 1º, parágrafo único, determina que só se subordinam ao seu regime as chamadas 
fundações públicas (expressão que, no caso, faz referência às fundações estatais).  
349 Lei nº 8.958/94, art. 3º: “Na execução de convênios, contratos, acordos e/ou ajustes que envolvam a aplicação de 
recursos públicos, as fundações contratadas na forma desta lei serão obrigadas a: I – observar a legislação federal que 
institui normas para licitações e contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, compras e 
serviços; II – prestar contas dos recursos aplicados aos órgãos públicos financiadores; III – submeter-se ao controle 
finalístico e de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de Ensino ou similar de entidade contratante; IV – 
submeter-se à fiscalização da execução dos contratos de que trata esta lei pelo Tribunal de Contas da União e pelo 
órgão de controle interno competente”.  
350 Para uma análise aprofundada do tema, conferir o já citado artigo “Fundações Educacionais e Licitação”, pp. 254 
e seguintes, de Carlos Ari Sundfeld e Vera Scarpinella.   
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Como se pode observar, a redação original da Lei nº 8.958/94 era bastante fluida, tendo 

afrouxado significativamente, no seu âmbito de incidência, os controles estatais – dentre os quais 

se inserem as normas da Lei Geral de Licitações e Contratos. Com a edição da Lei nº 12.349/10, 

pretendeu-se aumentar as amarras legais às fundações de apoio, limitando o seu uso pela 

administração.  

Dessa forma, autorizou-se que as Instituições Federais de Ensino Superior e as demais 

Instituições Científicas e Tecnológicas firmassem contratos ou convênios com fundações desde 

que para “dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à 

execução desses projetos”. Determinou-se, ainda, que as fundações de apoio, além de sujeitarem-

se ao Código Civil, também observassem os princípios norteadores da administração pública, a 

saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência351.  

Esta não foi, no entanto, a única reforma no regime jurídico das contratações públicas 

específicas que seguiu a tendência da desestatização. Poucos anos mais tarde, foram editadas 

duas outras Leis – a de nº 9.637/98 (Lei das Organizações Sociais) e a de nº 9.790/99 (Lei das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) –, estas já no âmbito da Reforma do 

Estado realizada no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, voltadas à criação de 

novos espaços públicos não-estatais – sujeitos, assim, a um menor influxo de regras de direito 

público. Justificando a criação das organizações sociais, afirmou Bresser-Pereira que: 

 

“As atividades sociais, principalmente as de saúde, educação fundamental, e de garantia 

de renda mínima, e a realização de pesquisa científica envolvem externalidades positivas 

e dizem respeito a direitos humanos fundamentais. São, portanto, atividades que o 

mercado não pode garantir de forma adequada através do preço e do lucro. Logo, não 

devem ser privadas. Por outro lado, uma vez que não implicam no exercício do poder de 

Estado, não há razão para que sejam controladas pelo Estado, e de se submeter aos 

controles inerentes à burocracia estatal, contrários à eficiência administrativa, que a 

Reforma Gerencial pode induzir, mas não acabar. Logo, se não devem ser privados, nem 

                                                
351 Lei nº 8.958/94, art. 2º.  
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estatais, a alternativa é adotar-se o regime da propriedade pública não-estatal, é utilizar 

organizações de direito privado mas com finalidades públicas, sem fins lucrativos”352.  

 

Autorizou-se, assim, que entidades voltadas a atividades de cunho social – ensino, 

pesquisa, preservação do meio ambiente, cultura, saúde, etc. – pudessem ser qualificadas como 

organizações sociais – OSs –, ou organizações da sociedade civil de interesse público – OSCIPs –

, ambas de direito privado e sem fins lucrativos353. Tanto em um caso como no outro, previu-se 

mecanismos – mais rigorosos no caso das OSs, o contrato de gestão354, e menos rigorosos no caso 

das OSCIPs, o termo de parceria355 – destinados a controlar o desempenho e o cumprimento das 

finalidades destes entes.  

As OSs e OSCIPs, por não integrarem a administração pública, após firmado o contrato 

de gestão ou o termo de parceria, deveriam publicar regulamento próprio contendo os 

procedimentos a serem adotados para a contratação de obras e serviços, bem como compras com 

emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade de da eficiência356.  

Nota-se que os rígidos procedimentos burocráticos impostos pela Lei nº 8.666/93 foram 

expressamente afastados para as OSs e OSCIPs, numa evidente tentativa de fazer com que 

fossem mais aptas a desempenhar suas atividades com eficiência e eficácia357. 

 

3.2.2. Flexibilização dos modelos contratuais 

 

 O regime jurídico das contratações públicas em geral, que tem como eixo a Lei nº 

8.666/93, foi construído em torno da categoria genérica de contrato administrativo, que se 

                                                
352 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos, “Do Estado Patrimonial ao Gerencial”, p. 25. O texto encontra-se disponível 
para consulta no seguinte endereço eletrônico: http://www.bresserpereira.org.br/ver_file_3.asp?id=509. O artigo foi 
originalmente publicado in PINHEIRO, WILHEIM e SACHS (orgs.), Brasil: Um Século de Transformações, São 
Paulo, Companhia das Letras, 2001, pp. 222-259.  
353 Lei nº 9.637/98, art. 1º e Lei nº 9.790/99, art. 1º.  
354 Lei nº 9.637/98, art. 5º e seguintes.  
355 Lei nº 9.790/99, art. 9º e seguintes.  
356 Lei nº 9.637/98, art. 17 e Lei nº 9.790/99, art. 14.  
357 Para a compreensão aprofundada sobre o tema das OSs e OSCIPs – e, também, da tendência à desestatização –, 
conferir artigo de autoria de Floriano de Azevedo Marques Neto, “Público e Privado no Setor de Saúde”, in Revista 
de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, Editora Forum, Volume nº 9, jan./mar. 2005, pp. 105-154. 



 

 

180 

prestaria ao cumprimento de uma enorme gama de finalidades, tais como a realização de obras, 

serviços, alienações, concessões, etc. O Legislativo parece não ter se preocupado em 

individualizar as categorias contratuais e as normas jurídicas a elas aplicáveis, de modo que se 

ajustassem às suas especificidades e características. Esta assertiva pode ser facilmente 

comprovada por meio da leitura do art. 2º da Lei Geral de Licitações e Contratos: 

 

Lei nº 8.666/93 

“Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 

Lei.  

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste 

entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um 

acordo de vontade para a formação de vinculo e a estipulação de obrigações 

recíprocas, seja qual for a denominação utilizada” (grifo meu).   

 

À esta categoria genérica de contrato administrativo a Lei impôs, a não ser em casos 

pontuais expressamente previstos, a obrigatoriedade de se seguir um único rito processual. Dito 

de outra maneira, há apenas um procedimento-padrão válido para os mais diversos tipos de 

contratação, algo que inegavelmente contribui para engessá-las358.  

As alterações normativas realizadas no regime jurídico das contratações públicas 

específicas buscaram, de um modo ou de outro, romper com esta noção de regime jurídico 

unitário. Dessa forma, criou-se, fora da Lei nº 8.666/93, novos modelos contratuais voltados a 

finalidades particulares, os quais se sujeitariam a regras próprias de licitação. O fenômeno de 

diversificação contratual foi acompanhado, portanto, da multiplicação de procedimentos 

adjudicatórios.  

A primeira insurgência ao modelo contratual da Lei nº 8.666/93 consubstanciou-se na 

edição da Lei nº 8.987/95, a chamada Lei de Concessões. É verdade que as concessões já 

                                                
358 Cf. MONTEIRO, Vera, Licitação na Modalidade de Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), São Paulo, 
Malheiros Editores, 2ª edição, 2010, p. 22.  
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existiam desde muito antes do aparecimento desta Lei359. Entretanto, ela foi a responsável por 

organizar o instituto e por lhe conferir mais segurança jurídica.  

A concessão comum, em linhas gerais, consiste na delegação da prestação de serviço 

público feita pelo poder concedente à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre ter 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, que se 

remunerará pela própria exploração do serviço, basicamente mediante tarifas cobradas 

diretamente dos usuários360. Deve-se observar ainda, que a concessão de serviço público pode ser 

precedida da execução de obra pública361.   

Trata-se, como se pode ver, de um arranjo contratual substancialmente distinto daquele 

genericamente previsto na Lei nº 8.666/93, em que se objetiva conferir a particulares a tarefa de 

prestar serviços dos quais o Estado detém a titularidade, por prazo não pré-fixado em lei – 

escapando, assim, da regra estampada no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que se pauta pela vigência 

dos créditos orçamentários362.  

Para a seleção dos proponentes, previu-se que se deveria aplicar o regime da Lei Geral de 

Licitações e Contratos, adaptado aos preceitos especiais da Lei de Concessões. Dessa forma, 

inovou-se, por exemplo, ao se abrir a possibilidade de o edital inverter a ordem das fases de 

habilitação e julgamento363, à semelhança do que se verifica na Lei do Pregão; ao se permitir que 

os conflitos decorrentes do contrato pudessem ser resolvidos por mecanismos privados, inclusive 

por arbitragem364; e, principalmente, ao não se exigir projeto básico para a licitação – que, 

segundo o art. 6º, inciso IX da Lei nº 8.666/93, corresponde ao “conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço, ou 

complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base em estudos técnicos 

preliminares (...)”. Outra novidade interessante diz respeito à adaptação e ampliação do rol de 

                                                
359 Para uma compreensão abrangente e aprofundada da origem das concessões e do seu conceito no direito brasileiro 
contemporâneo, conferir a obra de Vera Monteiro, Concessão, São Paulo, Malheiros Editores, 2010.  
360 Lei nº 8.987/95, art. 2º, inciso II.  
361 Lei nº 8.987/95, art. 2º, inciso III.  
362 Lei nº 8.666/93, art. 57, caput: “A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...)”.  
363 A possibilidade de inversão de fases nas concessões foi introduzida na Lei nº 8.987/95 (art. 18-A) por meio da Lei 
nº 11.196/05.  
364 A possibilidade de resolução de conflitos decorrentes de contratos de concessão por arbitragem foi introduzida na 
Lei nº 8.987/95 (art. 23-A) pela Lei nº 11.196/05.  
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critérios de julgamento365. Tratarei deste ponto em detalhes mais adiante, ao comentar a tendência 

de se flexibilizar os critérios de julgamentos do regime jurídico das contratações públicas em 

geral.  

Outra importante reforma legislativa que contribuiu para a flexibilização dos modelos 

contratuais diz respeito àquela operada pela Lei nº 11.079/05, a Lei das Parcerias Público-

Privadas. Este diploma normativo foi responsável pela expansão e diversificação das concessões, 

dando origem a duas novas espécies concessórias: a patrocinada e a administrativa.  

Segundo Vera Monteiro, “ao se aplicar a lógica da contratualização dos serviços públicos 

econômicos [da Lei de Concessões] aos serviços sociais e administrativos que, pela sua estrutura, 

não poderiam ser remunerados por tarifa, a Lei 11.079/04 positivou tendência já notada nos 

modelos pactuados com base na Lei 8.987/95, qual seja, (a) de ter o particular um papel ativo na 

concepção e gestão do contrato; (b) de buscar estruturas contratuais com mecanismos capazes de 

atribuir maior segurança aos financiadores ao projeto; e (c) da importância de se manufaturar, 

projeto a projeto, o compartilhamento de riscos e a responsabilidade dos contratantes, a partir de 

detalhado estudo prévio e planejamento da relação contratual”366. Estas são, basicamente, as 

grandes marcas distintivas da Lei de Parcerias Público-Privadas, que permeiam os tipos de 

concessão nela previstos367.  

Dessa forma, a Lei definiu a concessão patrocinada como sendo a concessão de serviços 

públicos ou de obras públicas de que trata a Lei de Concessões – não havendo, portanto, 

diferença quanto ao objeto do contrato –, quando envolver, adicionalmente à tarifa  cobrada dos 

usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado368. A concessão 

administrativa, por seu turno, foi definida como sendo o contrato de prestação de serviços de que 

a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 

fornecimento e instalação de bens369.  As parcerias público-privadas foram destinadas a projetos 

                                                
365 Lei nº 8.987/95, art. 15 (o dispositivo foi significativamente alterado pela Lei nº 9.648/98 com o objetivo de 
ampliar os critérios de julgamento).  
366 MONTEIRO, Vera, Concessão, São Paulo, Malheiros Editores, 2010, p. 181.  
367 Sobre o tema, conferir, ainda, artigo de Jacintho Arruda Câmara intitulado “A experiência brasileira nas 
concessões de serviço público e as parcerias público-privadas”, in SUNDFELD, Carlos Ari (coord.), Parcerias 
Público-Privadas, São Paulo, Malheiros Editores, 2007, pp.159-181. 
368 Lei nº 11.079/04, art. 2º, § 1º. 
369 Lei nº 11.079/04, art. 2º, § 2º.  
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de grande vulto370, razão pela qual se previu a possibilidade de o contrato ter vigência de até 

trinta e cinco anos371.  

Para a seleção dos proponentes, idealizou-se a realização de licitação na modalidade de 

concorrência372 e a necessidade de se apontar sua submissão às regras próprias da Lei de 

Parcerias Público-Privadas373. Além da inversão da ordem das fases de habilitação e de 

julgamento da proposta, inovou-se ao se admitir que o edital previsse a possibilidade de haver o 

saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter 

formal no curso do procedimento374 – evitando-se a exclusão de licitantes da competição por 

razões de ordem estritamente formal. Como nas concessões, dispensou-se o projeto básico para se 

pôr em marcha a licitação.  

Observa-se, assim, a solidificação de uma linha de reformas voltada a tornar as licitações 

menos focadas no cumprimento rigoroso de regras procedimentais e mais ajustadas às finalidades 

contratuais. Ao que tudo indica, desconstrói-se, pouco a pouco, a ideia de que o maximalismo é 

adequado como modelo legal – ao menos no que tange ao regime jurídico das contratações 

públicas.  

Recentemente, a Lei nº 12.462/11 – Lei do Regime Diferenciado de Contratações – criou, 

exclusivamente para as licitações e contratos necessários à realização dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016, da Copa do Mundo de 2014 e das obras de infraestrutura dos aeroportos, 

um interessante modelo contratual: a contratação integrada375.  

Trata-se de modalidade contratual a ser utilizada quando houver justificativas técnicas e 

econômicas para tal, consistente na elaboração e no desenvolvimento dos projetos básico e 

executivo, na execução de obras e serviços de engenharia, na montagem, na realização de testes, 

na pré-operação e em todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega do 

objeto376.  

                                                
370 A Lei nº 11.079/04 em seu art. 2º, § 4º, inciso I, determinou que o valor mínimo dos contratos de parceria 
público-privada seria de R$ 20.000.000,00.  
371 Lei nº 11.079/04, art. 5º, inciso I.  
372 Lei nº 11.079/04, art. 10.  
373 Lei nº 11.079/04, art. 11.  
374 Lei nº 11.079/04, art. 12, inciso IV.  
375 Lei nº 12.462/11, art. 8º, inciso V.  
376 Lei nº 12.462/11, art. 9º, § 1º.  
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A grande novidade está no fato de se autorizar o início dos procedimentos licitatórios sem 

o projeto básico – a Lei determina que o instrumento convocatório deverá conter um anteprojeto 

de engenharia que contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da 

obra ou serviço, incluindo, por exemplo, a visão global dos investimentos; as definições quanto 

ao nível de serviço desejado; as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, 

etc377.  

Em contrapartida, a Lei do Regime Diferenciado de Contratação proibiu a realização de 

obras e serviços de engenharia sem o projeto executivo, que é mais detalhado e preciso do que o 

básico378 e endureceu as regras para a celebração de termos aditivos379, condicionando-os à 

ocorrência de força maior, ou a pedido da administração, desde que não decorrente de erros e 

omissões do contratado380.   

É curioso notar que o modelo de contratação integrada – que, grosso modo, é a tradicional 

execução indireta pelo regime de empreitada integral, dispensada, no entanto, do projeto básico –, 

rompeu, exclusivamente para as contratações no âmbito do Regime Diferenciado de Contratação, 

com a lógica da Lei nº 8.666/93 para os contratos que lhe são centrais, a saber, de obras e 

serviços de engenharia. Ao menos no âmbito da União, esta foi a primeira vez que, desde a 

edição da Lei Geral de Licitações e Contratos, as regras norteadoras deste tipo de contrato foram 

modificadas na sua essência. Explico-me.  

A Lei do Pregão, por ato do Poder Executivo Federal, não incidiu sobre as contratações de 

obras e serviços de engenharia – da União –, que continuaram a ser disciplinados quase que 

exclusivamente pela Lei nº 8.666/93381. Cenário em alguma medida semelhante se verifica no 

caso das Leis de Concessões e a de Parcerias Público-Privadas, que, apesar de serem permeadas 

por uma lógica diversa daquela da Lei Geral de Licitações e Contratos, aplicam-se a objetos 

                                                
377 Lei nº 12.462/11, art. 9º, § 2º, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”.  
378 Lei nº 12.462/11, art. 8º, § 7º.  
379 Lei nº 12. 462/11, art. 9º § 4º.  
380 Cf. JURKSAITIS, Guilherme Jardim, “Em defesa do regime diferenciado de contratações”, texto publicado no 
Informativo Direito Público e Cultura Jurídica da Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP – nº 52, 
13/09/2011, pp. 2-3.  
381 Vera Monteiro, em seu Licitação na Modalidade Pregão, defende não haver razões apriorísticas que justificassem 
a exclusão de obras e serviços de engenharia – ao menos os que pudessem ser classificados como “comuns” – do 
âmbito de incidência do pregão (p. 96).  
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distintos – o foco é sobre a prestação de serviços, que podem ou não envolver a realização de 

obras ou serviços de engenharia (em geral de grande vulto)382.  

O Regime Diferenciado de Contratação, como se verá, rompe, neste e noutros aspectos, 

com a espinha dorsal do modelo de regulação das licitações públicas que permeia a Lei nº 

8.666/93. Procurarei demonstrá-lo nos tópicos seguintes e na conclusão final.  

 

3.2.3. Flexibilização dos critérios de julgamento 

 

 Como visto anteriormente, o regime jurídico das contratações públicas em geral foi 

gradualmente sendo esculpido de modo tornar o processo seletivo de licitantes o mais objetivo 

possível, restringindo as alternativas da administração pública para, segundo seu juízo, optar por 

um ou outro parceiro privado. Procurou-se implementar esta estratégia de diversas maneiras. 

Uma delas foi por meio da fixação, via texto de lei, do critério de julgamento baseado 

exclusivamente no menor preço – esta é a preferência da Lei nº 8.666/93 e, também, da Lei do 

Pregão383.  

 É certo, no entanto, que o enrijecimento dos critérios de julgamento não foi constante. 

Como num movimento pendular, ora optou-se por selecionar propostas exclusivamente com base 

no menor preço – como no Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União de 1922 e na 

Lei nº 8.666/93 –, ora por selecionar as propostas que representassem o melhor negócio para a 

administração pública, que poderia ou não ser o mais barato – como no Decreto-Lei nº 2.300/86. 

 Em resposta à configuração atual do regime jurídico das contratações públicas em geral 

surgiram, no regime jurídico das contratações públicas específicas, novas soluções normativas 

desenhadas para permitir que a administração pública suprisse suas necessidades da melhor 

maneira possível – nem sempre contratando a proposta mais barata, mas a que fosse mais 
                                                
382 É certo, porém, que tanto as concessões como as parcerias público-privadas costumam envolver a realização de 
obras, as quais correspondem à parcela mais significativa do objeto contratual. Não ignoro que o poder público, nos 
casos concretos, tenha boa margem de manobra para optar, com relativa liberdade, pelo uso dos contratos de obras 
públicas ou de concessões.  
383 O pregão, apesar de eleger o critério do menor preço para a seleção de licitantes, não implicou, necessariamente, 
em redução da discricionariedade da administração pública. Isso porque o simples fato de a administração dispor de 
uma alternativa à Lei nº 8.666/93, ou seja, de uma nova modalidade licitatória mais leve e menos regulada que 
poderia ser utilizada quando da contratação de bens e serviços comuns,  representou um ganho substancial em termos 
de flexibilidade.  
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compatível com suas demandas. Em outras palavras, chegou-se à conclusão de que dar ao 

administrador certo grau de liberdade para escolher o proponente, poderia, em certos casos, 

melhor atender ao interesse público.  

 O Legislativo, ao editar a Lei de Concessões, nitidamente posicionou-se dessa forma. 

Confira-se o rol de critérios de julgamento elencado no art. 15 da Lei nº 8.987/95384: 

 

Lei nº 8.987/95 

“Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios: 

I – o menor valor de tarifa do serviço público a ser prestado; 

II – a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da 

concessão; 

III – a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII; 

IV – melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 

V – melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do 

serviço público a ser prestado com o de melhor técnica; 

VI – melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela 

outorga da concessão com o de melhor técnica; ou  

VII – melhor oferta de pagamento pela outorga após a qualificação de propostas 

técnicas. 

§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando previamente 

estabelecida no edital da licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para 

avaliação econômico-financeira. 

§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, o edital de licitação 

conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas. 

§ 3º O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou 

financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. 

§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por 

empresa brasileira” (grifo meu).  

 

A leitura dos dispositivos transcritos indica que a Lei de Concessões adotou como critério 

primordial para a seleção dos licitantes não o de menor preço – que, em se tratando de 

concessões, corresponderia ao de menor tarifa do serviço público –, mas outros, como o de 

                                                
384 A redação deste dispositivo foi alterada pela Lei nº 9.648/98.  
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melhor técnica, o da combinação entre técnica e preço e o da melhor oferta pela outorga da 

concessão.  

Seguindo esta mesma linha, a Lei de Parcerias Público-Privadas, em seu artigo 12, inciso 

II, determinou o seguinte: 

 

Lei nº 11.079/04 

“Art. 12. (...) 

II – o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V do 

art. 15 da Lei nº 8.987/95, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:  

a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 

b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor 

técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital;” 

 

A Lei de Parcerias Público-Privadas suprimiu o critério de julgamento que tomava por 

base o maior valor de outorga da concessão e acrescentou outros que fossem consentâneos com a 

lógica por trás das parcerias: a administração pública remunera o contratado.  

Por fim, deve-se chamar a atenção para o que previu a Lei do Regime Diferenciado de 

Contratação. Transcrevo abaixo os critérios de julgamentos autorizados pelo diploma normativo. 

Veja-se: 

 

Lei nº 12.462/11 

“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” (grifo meu) 

 

A Lei nº 12.462/11 não apenas previu o critério da técnica e preço como o impôs como 

obrigatório para as contratações integradas385. Outra novidade diz respeito à possibilidade de se 

                                                
385 Lei nº 12.462/11, art. 9º, § 2º, inciso III.  
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escolher o vencedor da licitação tomando como parâmetro o maior valor econômico ofertado, ou 

seja, o que proporcionar maior economia para a administração pública em decorrência da 

execução contratual386. No que tange a este ponto em específico, é importante destacar que o 

critério de maior retorno econômico se aplica exclusivamente aos chamados contratos de 

eficiência, definidos pela Lei como sendo aqueles que tenham 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”387.  

Depreende-se, assim, que algumas das reformas levadas a cabo no regime jurídico das 

contratações públicas específicas apontam para a tendência de se autorizar a administração 

pública a escolher melhor seus contratados, permitindo-a analisar a qualidade das ofertas e a sua 

pertinência em face dos objetivos por ela almejados. Nos casos acima elencados, afrouxaram-se 

as amarras ao gestor público.  

 

3.2.4. Deslegalização  

 

 Houve, no regime jurídico das contratações públicas em geral, um movimento de 

legalização das licitações que, com a edição da Lei nº 8.666/93, penso ter atingido seu ápice. O 

Poder Legislativo, baseado na premissa de que funcionários e dirigentes públicos seriam 

autoritários ou patrimonialistas, teve por bem antecipar para o plano abstrato todos e cada um dos 

atos da administração, tolhendo sua liberdade para criar388.  

 As alterações normativas que seguiram à edição da Lei Geral de Licitações e Contratos, a 

despeito de terem inovado, não alteraram, em geral, o modelo legal das contratações públicas; 

pelo contrário, fizeram ajustes pontuais ou laterais, não tocando na estrutura maximalista da 

legislação vigente.  

                                                
386 Lei nº 12.462/11, art. 23.  
387 Lei nº 12.462/11, art. 23, § 1º.   
388 Carlos Ari Sundfeld procura delinear as visões de mundo antagônicas – favoráveis e contrárias à liberdade da 
administração para criar concretamente – em “Administrar é Criar?”, in Direito Administrativo para os Céticos, no 
prelo.  



 

 

189 

 Entretanto, no regime jurídico das contratações públicas específicas houve importantes 

modificações no sentido de se alterar o modelo de regulação jurídica das licitações, ainda que 

restritas a espaços delimitados. Uma delas refere-se à tentativa de se deslegalizar o processo 

seletivo de licitantes. Cito, como exemplo de iniciativas que apontam nesta direção, a Lei nº 

9.472/97 – a Lei Geral de Telecomunicações – e a Lei do Regime Diferenciado de Contratação.  

 A edição da Lei nº 9.472/97 originou o marco regulatório dos serviços de 

telecomunicações, criando, também, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL –, 

responsável pela regulação do setor389. O diploma normativo, para além de pura e simplesmente 

instituir a agência, buscou elencar as diretrizes básicas a serem observadas na organização e 

gestão da ANATEL. Neste sentido, a Lei listou suas competências, a forma pela qual se 

comporiam seus conselhos diretor e consultivo e os procedimentos a serem observados quando 

das contratações públicas.  

 É interessante notar que se autorizou, de forma expressa, que para as compras e serviços 

da ANATEL – à exceção das obras e serviços de engenharia civil – fossem utilizadas regras 

próprias de contratação, nas modalidades de consulta e pregão, afastando-se a incidência do 

regime jurídico de contratações públicas em geral390. Observa-se, no entanto, que a autorização 

não foi genérica; a Lei procurou, de forma bastante didática, enunciar os princípios e diretrizes 

básicos que deveriam obrigatoriamente ser obedecidos pela ANATEL391 e as características 

essenciais da nova modalidade licitatória que surgia: o pregão392. Assim, antecipou-se para a Lei 

o essencial e deixou-se para o regulamento e para a prática das licitações a minúcia393.  

                                                
389 Carlos Ari Sundfeld e, “Administrar é Criar?”, in Direito Administrativo para os Céticos, no prelo, p. 15, lembra 
que os serviços de telecomunicações, antes da Lei nº 9.472/97, eram pouco regulados. Nas suas palavras: “no caso de 
telecomunicações, p.ex., havia uma lei de 1962, com baixíssima definição normativa, que pouco mais fazia além de 
mencionar os mecanismos para a delegação dos serviços. Esta lei foi substituída em 1997 pela Lei Geral de 
Telecomunicações (lei federal nº 9.472, de 1997), responsável pela reforma do setor; esta lei é extremamente rica, 
não só por definir princípios gerais, mas também por estabelecer direitos e deveres dos prestadores e dos 
consumidores”.   
390 Lei nº 9.472/97, art. 54.  
391 A Lei nº 9.472/97, art. 55.  
392 A Lei nº 9.472/97, art. 56.  
393 Carlos Ari Sundfeld dá notícia de que “o pregão, originalmente criado para a Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL), posteriormente [foi] transferido para a administração federal e, em função do seu 
sucesso, finalmente [foi] ampliado para toda a administração brasileira – inicialmente como procedimento optativo, 
mas aos poucos tornando obrigatório num crescente rol de situações”, “Como reformar licitações?” in Interesse 
Público – Revista Bimestral de Direito Público, nº 54. Belo Horizonte, Fórum, março/abril 2009, p. 22.  
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 Nenhum outro diploma normativo perseguiu com tamanha determinação a deslegalização 

das licitações públicas como a Lei do Regime Diferenciado de Contratação394. Algumas são as 

razões que justificam esta assertiva. Primeiramente, evitou-se adiantar para a lei os 

comportamentos dos agentes estatais e dos licitantes em detalhes; o texto da Lei é 

significativamente mais enxuto e menos procedimentalizado. Em segundo lugar, explicitamente 

se atribuiu ao regulamento – e, portanto, ao Poder Executivo – o papel de disciplinar a casuística 

de diversos dos aspectos das licitações. Focarei neste segundo aspecto do fenômeno da 

deslegalização.  

 No total, foram quinze as referências expressas aos regulamentos feitas ao longo do texto 

da Lei nº 12.462/11395. Destacarei apenas as que julgar mais relevantes para ilustrar a ideia 

central da tendência que procuro demonstrar.  

 A primeira delas refere-se à disciplina do modo pelo qual ocorrerão as disputas entre os 

participantes das licitações realizadas no âmbito do Regime Diferenciado de Contratação, ou seja, 

às regras e procedimentos de apresentação de propostas ou lances. A Lei determina que “poderão 

ser adotados os modos de disputa aberto e fechado, que poderão ser combinados na forma do 

regulamento” (grifo meu)396. Seguindo a mesma estratégia de regulação da Lei Geral de 

Telecomunicações, não se deu ao Poder Executivo carta branca para concretizar o tema da 

maneira que bem entendesse; forneceu-se um conjunto de regras a serem observadas pela 

administração quando da tradução do comando legal genérico para normas regulamentares mais 

concretas. Dessa forma, a Lei fincou as seguintes balizas para a produção normativa infralegal: 

 

Lei nº 12.462/11 

“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 

                                                
394 É importante que se faça a distinção entre deslegalização e desregulação. O fenômeno da deslegalização diz 
respeito à iniciativa de se diminuir a densidade do conteúdo das leis –o que pode, ou não, importar no fenômeno da 
desregulação. No caso do Regime Diferenciado de Contratação, não houve, em tese, desregulação, mas 
deslegalização, visto que optou-se por transferir para o regulamento tarefa que, no regime jurídico das contratações 
públicas em geral, foi disciplinada por meio de lei.  
395 As referências aos regulamentos foram feitas nos seguintes dispositivos da Lei nº 12.462/11: art. 14, parágrafo 
único, inciso I; art. 16; art. 17, caput; art. 17, § 1º; art. 19, § 1º; art. 22, § 1º; art. 23, § 2º; art. 24, § 3º; art. 29, 
parágrafo único; art. 30, § 2º; art. 31, § 2º; art. 32, caput; art. 32, § 2º, inciso II; art. 33, parágrafo único; art. 34, § 1º.  
396 Lei nº 12.462/11, art. 16.  
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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 

III - nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, 

o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração pública, por meio 

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem 

como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor. 

§ 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” (grifo meu). 

 

Fica nítido que a Lei do Regime Diferenciado de Contratação não esgotou a disciplina do 

modo pelo qual as competições deverão se desenrolar. Tampouco conferiu-se à administração 

liberdade plena para fazer o que bem lhe conviesse. A proposta legal foi outra, tal como apontado 

acima, procurando-se definir parâmetros básicos e permitindo-se que, no plano infralegal, os 

procedimentos ganhassem feições mais concretas.  

A mesma solução foi adotada no art. 22 da Lei nº 12.462/11, ao se fazer menção à 

possibilidade de dispensa dos requisitos de qualificação técnica e econômico financeira em 

determinada hipótese. Transcrevo o dispositivo:  

 

Lei nº 12.462/11 

“Art. 22. O julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de contratos que 

resultem em receita para a administração pública. 
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§ 1o Quando utilizado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, os requisitos 

de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser dispensados, conforme 

dispuser o regulamento” (grifo meu).  

 

A grande vantagem de um diploma normativo editado nestes moldes está em não amarrar, 

de antemão, a administração pública a rígidos critérios legais. Por detrás desta iniciativa está 

latente uma visão de mundo oposta àquela que levou à confecção da Lei nº 8.666/93.  

Lá, era forte a noção de que a vinculação da administração ao parlamento – noutras 

palavras, à lei – seria a única maneira de assegurar sua submissão ao direito. Para essa corrente de 

pensamento, no Estado de Direito, os administradores públicos só poderiam ser braços mais ou 

menos mecânicos do legislador; só se admitiria a figura do administrador boca da lei397.  

Agora, ao que tudo indica, está em curso uma mudança de paradigma – capitaneada pela 

própria administração pública, como procurarei deixar mais claro no capítulo seguinte – 

potencialmente mais afinada ao que defende Carlos Ari Sundfeld. Para o autor, o direito 

administrativo, atualmente, para além de ser aquele da execução estrita das leis, estaria mais 

voltado ao condicionamento da criação e execução de soluções, políticas e programas pela 

administração pública398.  

Neste sentido, administrar também seria criar, pois, apesar de a lei estar no origem de 

tudo, não se pode dizer que a vida administrativa se reduza à execução de leis.  

 

3.2.5. Tratamento especial conferido às empresas estatais  

 

 Dificilmente alguém, nos dias de hoje, refutaria o argumento de que as empresas estatais – 

categoria que abrange as empresas públicas e as sociedades de economia mista – estão sujeitas ao 

dever de licitar, ainda que na sua acepção mais genérica399. Entretanto, esta ideia, quase que 

                                                
397 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari, “Administrar é Criar?”, in Direito Administrativo para os Céticos, no prelo, p. 2.  
398 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari, “Administrar é Criar?”, in Direito Administrativo para os Céticos, no prelo, pp. 2 e 
4.  
399 Para Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza, as empresas estatais estão, sim, sujeitas ao dever de licitar – 
o que não implica, necessariamente, que devam obedecer as regras da Lei nº 8.666/93 (“Licitação nas estatais: 
levando a natureza empresarial a sério” in Revista de Direito Administrativo nº 245, Rio de Janeiro, Atlas e FGV, 
maio-agosto 2007, p. 13). Para Celso Antônio Bandeira de Mello, as empresas estatais também sujeitam-se ao dever 
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intuitiva ao intérprete do direito contemporâneo, foi se construindo e consolidando ao longo dos 

anos nos textos legais, na jurisprudência e nas mentes das pessoas ligadas ao mundo jurídico.  

 Voltando-se os olhos para os diplomas normativos que deram origem tanto à primeira 

quanto à segunda fase das licitações públicas no Brasil – o Regulamento Geral de Contabilidade 

Pública da União e o Decreto-Lei nº 200/67, respectivamente –, vê-se que não se punha, ao 

menos no plano legislativo, a questão de instituir para empresas estatais o dever de licitar. Foi o 

Decreto-Lei nº 2.300/86 quem, pela primeira vez, determinou que empresas estatais – além das 

fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público – 

estariam obrigadas a licitar com base nas suas normas, até que fossem editados regulamentos 

próprios contendo procedimentos seletivos simplificados, que teriam que observar os princípios 

básicos da licitação400.  

 A Constituição Federal, em 1988, foi responsável pela constitucionalização do discurso 

que sustentava que administração pública, direta e indireta, incluídas as empresas sob seu 

controle, deveriam contratar – serviços e obras, alienar e comprar bens – mediante a realização de 

prévio procedimento licitatório. Confira-se a redação original dos seus artigos 22, inciso XXVII, 

e 37, inciso XXI: 

 

Constituição Federal de 1988 

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a 

administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público, nas diversas esferas do governo, e empresas sob seu controle.  

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (...) 
                                                
de licitar (Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros Editores, 26ª edição, 2009, p. 531). Henrique 
Motta Pinto faz um interessante relato da evolução da legislação e jurisprudência acerca da imposição, às empresas 
estatais, do dever de licitar. Para o autor, as “limitações [dentre as quais estaria o dever de licitar] são normas 
próprias às empresas estatais, que impõem restrições à atuação empresarial do Estado. Elas decorrem da 
circunstância de as empresas serem controladas, direta ou indiretamente, por uma pessoa jurídica de direito público. 
Esta relação de controle por uma pessoa de direito público faz com que a empresa seja estatal, e assim sofra o influxo 
de normas incidentes sobre a administração pública. Aplicam-se à empresa regras restritivas, típicas e necessárias a 
uma entidade estatal, que limitam e condicionam sua vida empresarial” (Empresa estatal: modelo jurídico em crise?. 
Dissertação de Mestrado. Orientador: Carlos Ari Sundfeld. São Paulo, Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2010, pp. 47-48).  
400 Decreto-Lei nº 2.300/86, art. 86.  
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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” (grifo meu).  
 

 A Lei nº 8.666/93 regulou estes dispositivos, elencando uma série de normas que 

alcançaram indistintamente quaisquer entidades da administração pública, inclusive as empresas 

estatais. “Não há, portanto, um tratamento licitatório diferenciado para as empresas estatais no 

sistema da Lei 8.666/93, que ficam sujeitas às mesmas regras aplicáveis às demais entidades 

estatais. Não obstante seu art. 119 permita que as empresas estatais editem regulamentos 

próprios, com a condição de que sejam aprovados pela autoridade de nível superior a que 

estiverem vinculadas, há a obrigatoriedade de que elas permaneçam sujeitas às disposições da Lei 

8.666/93, o que restringe significativamente a sua margem de conformação para adaptações do 

regime licitatório às necessidades empresariais”401. A Lei Geral de Licitações e Contratos 

pretendeu, assim, enrijecer as normas sobre licitações, impedindo que as empresas estatais delas 

escapassem.  

 Com a sobrevinda da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, acrescentou-se àqueles 

dispositivos constitucionais – art. 22, inciso XXVII e art. 37, inciso XXI – o inciso III do § 1º do 

art. 173, por ela incluído402. Confira-se a redação do dispositivo citado: 

 

Constituição Federal de 1988 

“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 

segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção 

ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...) 

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os 

                                                
401 PINTO, Henrique Motta, Empresa estatal: modelo jurídico em crise?. Dissertação de Mestrado. Orientador: 
Carlos Ari Sundfeld. São Paulo, Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010, p. 49.  
402 Idem, p. 49.  
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princípios da administração pública; (...)” (grifo meu). 

 

A Emenda, além disso, deu nova redação ao inciso XXVII do art. 22, mantendo a 

competência legislativa privativa da União para instituir normas gerais de licitação para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais dos entes federativos – “obedecido o 

disposto no art. 37, XXI” – e, também, para as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, acrescentando a seguinte expressão: “nos termos do art. 173, § 1º, III”403.  

Conclui-se, dessa forma, que “foi constitucionalmente explicitada a possibilidade de o 

legislador fixar regimes licitatórios flexíveis para as diversas entidades estatais, conforme o seu 

formato organizacional e a sua personalidade jurídica. Daí a diferenciação entre as figuras 

estatais realizada pelo inciso XXVII do art. 22, separando-as conforme o regime jurídico, 

predominantemente de direito público ou de direito privado”404.  

A reforma realizada pela Emenda Constitucional nº 19/98 foi bastante curiosa. Pelo fato 

de a Lei nº 8.666/93 ter dado interpretação restritiva a um dispositivo constitucional, alterou-se a 

própria CF na expectativa de que o Legislativo, em momento posterior, compatibilizasse a Lei 

Geral de Licitações e Contratos à nova redação do texto constitucional. Preferiu-se modificar a 

CF à Lei. O pior é que a estratégia idealizada fracassou, já que as estatais, até hoje, submetem-se 

aos ditames da Lei nº 8.666/93 – salvo exceções pontuais.  

 Assim, as condições para o surgimento de regimes jurídicos contratuais mais adequados 

às empresas estatais – idealizadas, pela primeira vez, no Decreto-Lei nº 2.300/86, 

constitucionalizadas na Carta de 1988, mitigadas, posteriormente, pela Lei nº 8.666/93 e 

finalmente revitalizadas pela Emenda Constitucional nº 19/98 – levaram à construção de uma 

tendência cujo marco inicial é a edição da Lei do Petróleo. Confira-se o conteúdo do seu art. 67: 

 

Lei nº 9.478/97 

“Art. 67. Os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, 

serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do 

Presidente da República” (grifo meu).  

 

                                                
403 Idem, p. 49.  
404 Idem, p. 49.  
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Vê-se que a Lei nº 9.478/97 – antes mesmo da Emenda Constitucional nº 19/98 –  

autorizou, de forma expressa, que a Petrobrás, sociedade de economia mista atuante no setor 

petrolífero em competição com empresas privadas, tivesse um regime licitatório próprio – mais 

simples do que o da Lei nº 8.666/93 – a ser definido em decreto presidencial. O permissivo legal 

veio a se materializar no Decreto nº 2.745/98. 

Henrique Motta Pinto dá a notícia de que, “após a EC 19/98, a Lei nº 11.652/08 adotou 

semelhante solução legislativa para as licitações da EBC – Empresa Brasil de Comunicações 

S.A., cujo regulamento simplificado encontra-se no Decreto 6.505/08. A fórmula também foi 

prevista pela Lei nº 11.943/09, que alterou a lei que autorizou a constituição da ELETROBRÁS – 

Centrais Elétricas Brasileira S.A. para permitir que as aquisições de bens e as contratações de 

serviços, que ela e suas controladas realizem, ocorram por meio de procedimento licitatório 

simplificado, que deverá ser definido em decreto do Presidente da República”405.  

São poucas, portanto, as empresas estatais que já dispõem de regulamento próprio para 

licitações. E, aparentemente, não parece haver um padrão ou um conjunto de pré-requisitos 

necessários para gozem deste benefício, já que ele foi concedido tanto a empresas atuantes e não 

atuantes em ambiente de competição e a empresas estatais dependentes e não dependentes406 – 

como são os casos da Petrobrás e da Empresa Brasil de Comunicações, respectivamente. Tudo 

indica, no entanto, que este rol tende a aumentar.  

Deve-se dizer, também, que há fortes resistências a esta tendência. Henrique Motta Pinto, 

em sua dissertação de mestrado, descreve os conflitos envolvendo o tema que já chegaram ao 

Supremo Tribunal Federal, denotando uma postura conflitante entre a cúpula do Judiciário – que 

a tem endossado – e a base do Judiciário e os Tribunais de Contas – que a ela têm sido refratário, 

exigindo que as empresas estatais sigam, na íntegra, a Lei nº 8.666/93407.  

                                                
405 Idem, p. 50.  
406 A definição de empresa estatal dependente vem do art. 2º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o dispositivo, empresa estatal dependente é aquela que 
“receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou 
de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária”. Assim, não estão 
abrangidas pelo conceito aquelas que recebam recursos financeiros como contraprestação por serviços prestados ou 
bens fornecidos (Cf. SUNDFELD, Carlos Ari e SOUZA, Rodrigo Pagani, “Contratualização do Vínculo do Estado 
com suas Empresas”, in SUNDFELD, Carlos Ari e MONTEIRO, Vera (coordenadores), Introdução ao Direito 
Administrativo, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 238).  
407 Transcrevo trecho da dissertação de mestrado de Henrique Motta Pinto que auxilia a compreender os conflitos 
envolvendo esta tendência: “A discussão sobre a validade dos procedimentos licitatórios simplificados para empresas 
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3.2.6. Tratamento especial conferido a entes não-estatais 

 
Há, é evidente, certo grau de incerteza quanto à existência mesma das tendências 

anteriormente arroladas – maior em alguns casos, menor noutros. Neste caso, a incerteza é 

particularmente grande. Isso porque o diploma normativo que supostamente a teria originado – a 

Lei nº 12.232/10 (Lei das Agências de Publicidade) – foi editada recentemente, em 2010, não 

havendo outro que aponte na mesma direção. Assim, em função da ausência do necessário 

distanciamento histórico dos fatos, torna-se impossível fazer afirmações categóricas.  

A Lei das Agências de Publicidade, ao disciplinar as contratações pela administração 

pública de serviços de publicidade, instituiu um regime licitatório específico conferindo 

tratamento especial a agências de publicidade. O diploma normativo estabeleceu “normas gerais 

sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados 

necessariamente por intermédio de agência de propaganda, no âmbito da União, Estados e 

                                                
estatais já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Por meio de decisões cautelares, a corte vem preservando os efeitos 
dos procedimentos licitatórios da PETROBRÁS, realizados com base na Lei do Petróleo e no Decreto 2.745/98, 
contra decisões, de outras instâncias judiciais e do Tribunal de Contas da União, que os anulam para impor à estatal a 
observância da Lei nº 8.666/93. Em mandado de segurança imposto pela PETROBRÁS, o STF, em decisão 
monocrática do Min. Gilmar Mendes, deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos de decisão do TCU que 
determinou à sociedade de economia mista que se abstivesse de aplicar o seu regulamento simplificado de 
contratações e seguisse a Lei 8.666/93. Para o magistrado, havia plausibilidade jurídica no pedido, uma vez que, com 
o fim da exclusividade de exercício, pela PETROBRÁS, do monopólio da União sobre a exploração e produção do 
petróleo, efetivado com a Emenda Constitucional 9/95, a estatal passou a atuar em um ambiente de competição com 
empresas do setor privado. Tanto essas quanto a estatal podem ser contratadas pela União para a concessão de 
exploração e produção de petróleo, o que induz à concorrência de disputa entre elas. Considerando a necessidade de 
a PETROBRÁS possuir um regime de licitação mais ágil que o da Lei 8.666/93, em função dessa disputa com as 
empresas do setor privado, que não estão sujeitas ao dever de licitar, a medida cautelar foi deferida para permitir à 
estatal que continuasse utilizando o seu regulamento simplificado. Trata-se do Caso PETRBRÁS (2006) [Medida 
Cautelar no Mandado de Segurança  25.888/DF (Decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes, 22/03/2006). A 
matéria obteve apreciação colegiada menos de dois meses depois, quando chegou ao STF uma ação cautelar onde a 
PETROBRÁS buscava a obtenção de efeito suspensivo a recurso extraordinário que havia interposto contra acórdão 
do Superior Tribunal de Justiça. A decisão desse tribunal, também em medida cautelar, suspendia novamente 
licitações da estatal realizadas com base em seu regulamento simplificado, já suspensas pelo juízo, mas autorizadas 
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A disputa foi iniciada por uma empresa do setor privado que entedia ser 
inconstitucional o regulamento simplificado da estatal, por afastar a aplicação da Lei 8.666/93. Com base nas 
mesmas razões pelas quais julgou o Caso PETROBRÁS (2006), e considerando existente perigo de dano irreparável 
decorrente de a decisão do STJ ter obrigado a PETROBRÁS a licitar conforme a Lei 8.666/93 até a decisão final do 
recurso especial, a Segunda Turma do STF, por decisão unânime, deferiu a medida cautelar para conceder efeito 
suspensivo ao recurso extraordinário então interposto. Trata-se do Caso PETROBRÁS (2006b) [Questão de Ordem 
em Medida Cautelar na Ação Cautelar 1.193/RJ (2º Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 09/05/2006)]” (Empresa 
estatal: modelo jurídico em crise?. Dissertação de Mestrado. Orientador: Carlos Ari Sundfeld. São Paulo, Faculdade 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010, pp. 51-52).  
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Municípios”408 (grifo meu), a ele vinculando órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário e as 

pessoas da administração indireta e “todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelos 

entes referidos no caput deste artigo”409.  

Assim, para a contratação dos chamados serviços de publicidade – definidos como sendo 

“o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 

planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 

supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 

divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens  ou serviços de qualquer natureza, 

difundir ideias ou informar o público em geral”410 – foi afastada a incidência da Lei nº 8.666/93 – 

a ser aplicada apenas de forma suplementar411 – e foi criado um regime licitatório especial412.  

Uma das novidades trazidas pelas regras de licitação da Lei refere-se à obrigatoriedade da 

adoção dos critérios de julgamento baseado na melhor técnica ou na técnica e preço413 – 

reforçando a tendência à flexibilização dos critérios de julgamento – para a seleção das agências 

de propaganda – caracterizadas pelo diploma normativo como aquelas que tiverem obtido o 

certificado de qualificação técnica de funcionamento, a ser fornecido pelo Conselho Executivo 

das Normas-Padrão, uma entidade sem fins lucrativos414. Vê-se que a Lei impõe uma evidente 

barreira à entrada das agências de publicidade no mercado público, que para acessá-lo, precisam 

ser credenciadas.  

 

3.3. Conclusões parciais 

 

 Poucas foram as alterações normativas de fundo realizadas no corpo da Lei nº 8.666/93. 

Em linhas gerais, houve, de um lado, tentativas de se alterar ou manter o equilíbrio de forças nela 

consolidado, privilegiando este ou aquele grupo de interesse; de outro, procurou-se conter seu 

                                                
408 Lei nº 12.232/10, art. 1º.  
409 Lei nº 12/232/10, art. 1º, § 1º.  
410 Lei nº 12/232/10, art. 2º.  
411 Lei nº 12.232/10, art. 1º, § 2º.  
412 Lei nº 12.232/10, arts. 5º a 12.  
413 Lei nº 12.232/10, art. 5º.  
414 Lei nº 12.232/10, art. 4º caput e § 1º.  
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ímpeto de universalizar as regras licitatórias para todos os entes da Administração, tratando-os, 

sempre, como iguais.   

 As grandes inovações ocorreram fora da Lei nº 8.666/93, em especial no regime jurídico 

das contratações públicas específicas. Trata-se de reações diretamente ligadas ao modelo jurídico 

que sustenta a Lei Geral de Licitações e Contratos, altamente procedimentalizado, rígido e 

uniforme, que puderam ser organizadas em grandes categorias, ou tendências. São elas: 

desestatização, flexibilização dos modelos contratuais, flexibilização dos critérios de julgamento, 

deslegalização e tratamento às empresas estatais.  

 Houve, como visto, uma pulverização de regimes contratuais e, paralelamente a este 

fenômeno, a elevação de barreiras ao influxo de normas da Lei nº 8.666/93 ou a criação de 

normas de licitação aplicáveis a contextos ou tipos contratuais específicos. Rompeu-se, assim, 

com a unidade regulatória da Lei nº 8.666/93, dotando a administração pública de alternativas, 

mais ou menos abrangentes ou maleáveis, para contratar.  

 Não haveria exagero algum em afirmar que o modelo legal maximalista mostrou-se 

inadequado para melhor atingir o interesse público. O sentido das reformas jurídicas aponta para 

a falência da ideia que prevaleceu quando da edição da vigente Lei de Licitações e Contratos, ou 

seja, de que as boas contratações seriam aquelas resultantes do cumprimento estrito, por parte da 

administração, de regras procedimentais minuciosas e rígidas aplicáveis a todos os entes de todas 

as esferas federativas.  

Aos poucos, proliferou, ainda que implicitamente, a ideia de que é importante que a 

legislação considere o elemento volitivo – da administração e do gestor – como necessário às 

contratações públicas, ao invés de se simplesmente procurar extirpá-lo dos processos licitatórios 

na expectativa de que, com isso, coloque um fim à corrupção. O Legislativo, em 1993, não 

percebeu – ou não se importou com – o custo para a gestão pública que estava embutido nesta 

estratégia e no seu impacto para a operacionalização da máquina pública. Focou-se, pura e 

simplesmente, na modelagem das normas jurídicas; na forma pela qual os dados seriam viciados.   

O curioso é notar que as inovações no direito administrativo contratual surgiram ao redor 

da Lei nº 8.666/93, ou ao menos do que lhe é central: os contratos de obras e serviços de 

engenharia, nicho em que as médias empreiteiras emergentes foram visivelmente  beneficiadas. 

Justifico-me. 
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Diversas das reformas legislativas que se opuseram à Lei Geral de Licitações e Contratos 

tinham o potencial, ao menos em tese, de modificar significativamente o modelo do regime 

jurídico das contratações públicas em geral e o equilíbrio de forças que havia se consolidado na 

Lei nº 8.666/93, mas foram contidas por limites expressos impostos pela própria legislação 

reformista.  

A Lei Geral de Telecomunicações, ao prever para as contratações da ANATEL a 

modalidade licitatória do pregão, excluiu do seu âmbito de incidência as obras e serviços de 

engenharia, que permaneceriam reguladas pela Lei Geral de Licitações e Contratos. Já a Lei do 

Pregão, ao expandir a nova modalidade licitatória a toda a administração pública, não proibiu, via 

texto de lei, seu uso para a contratação de obras e serviços de engenharia. A restrição veio do 

Poder Executivo Federal, pela via regulamentar. Uma vez mais, o mercado privilegiado das 

médias empreiteiras emergentes manteve-se praticamente intacto.  

As demais reformas legislativas, mesmo quando atacaram as obras e serviços de 

engenharia e estabeleceram novas regras para a adjudicação de contratos – com novos critérios de 

habilitação, de qualificação e de julgamento –, não atacaram propriamente o núcleo do nicho de 

mercado das empresas privilegiadas quando da edição da Lei nº 8.666/93. Dito de outro modo, 

elas tinham como foco regular os grandes projetos de engenharia – quando digo isso tenho em 

mente a Lei de Concessões e a Lei de Parcerias Público-Privadas –, aos quais as médias 

empreiteiras emergentes teriam mais dificuldade de acesso. Trata-se de um mercado que tende às 

empresas de maior porte415. Ou então, disciplinaram setores que trariam poucos impactos às 

médias empreiteiras emergentes – digo isso pensando nas Leis das OSs, OSCIPs e das Fundações 

de Apoio.  

Vê-se, assim, que a proliferação de contratos e de regimes licitatórios na administração 

pública brasileira ocorreu paralelamente à manutenção da Lei nº 8.666/93 e dos privilégios nela 

cravados; não se quebrou a espinha dorsal do modelo maximalista da Lei Geral de Licitações e 

Contratos. Entretanto, há indícios de que a edição da Lei do Regime Diferenciado de Contratação 

contenha em si mais do que regras especificamente aplicáveis à Copa do Mundo de 2014, aos 

                                                
415 É certo, no entanto, que a administração, em alguns casos, tem ampla liberdade para optar pela contratação de 
obras ou pela realização de concessões – casos em que as obras são centrais às concessões. Assim, ao se optar pelo 
contrato de obra, aplica-se o regime da Lei nº 8.666/93 e, portanto, as regras benéficas às empreiteiras emergentes.  
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Jogos Olímpicos de 2016 e ao setor de aeroportos. É possível que uma mudança estrutural no 

sistema de licitação e contratos esteja em curso.  
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Conclusão final: breve síntese da pesquisa e reflexões prospectivas  

 
 

 Este trabalho teve a meta de compreender em profundidade o modelo legal sobre o qual se 

erigiu a legislação brasileira de licitações públicas, que tem na Lei nº 8.666/93 seu maior 

expoente. Esta iniciativa foi motivada, tal como apontado na introdução, pela hipótese de que ele 

seria o responsável direto e indireto por boa parte dos entraves e desafios enfrentados pelo 

sistema de contratações públicas vigente.  

Assim, com a finalidade de revelar sua essência, suas principais características e seus 

objetivos optei por analisar e explorar o percurso e o contexto das reformas legislativas federais 

em matéria de licitações. Esta estratégia mostrou-se útil na medida em que deixou transparecer o 

porquê das escolhas normativas, os interesses que as motivaram e as variações nas diretrizes da 

política de contratações públicas ao longo do tempo.  

 É importante ressaltar que as ideias trabalhadas nesta dissertação desenvolveram-se em 

dois planos distintos. No primeiro deles, avaliou-se o modo pelo qual se decidiu regular as 

licitações; em outras palavras, procurou-se situar os diplomas normativos nalgum lugar entre dois 

tipos ideais opostos: o maximalismo e o minimalismo. No segundo plano, por outro lado, 

pretendeu-se visualizar o conteúdo das normas jurídicas e a maneira como foram modeladas. 

 Ao ser retomada a trajetória das licitações, vê-se que o dever de licitar nem sempre teve as 

dimensões atuais. A ideia de que os administradores da coisa pública não poderiam dispor 

livremente de bens, valores e direitos foi trabalhada com intensidades e de maneiras muito 

distintas pelas normas. De um modo geral, pode-se dizer que a legislação, desde o início do 

século XX, desenvolveu-se no sentido de expandi-la na expectativa de combater o 

patrimonialismo e a corrupção em geral.  

Os quase noventa anos de existência do instituto – tomando como marco inicial a edição 

do Código de Contabilidade da União e do Regulamento Geral de Contabilidade Pública em 1922 

– foram marcados por um contundente esforço voltado ao fomento da cultura da licitação. O 

saldo, sob esta perspectiva, foi largamente positivo, sendo a universalização do dever de licitar 

uma inegável conquista da sociedade. Houve, porém, problemas na forma pela qual se executou 

este plano.  
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O caminho escolhido foi o da intensificação do processo de legalização, principalmente a 

partir da década de 1980. Apostou-se na ideia de que a lei deveria ser o grande instrumento de 

regulação das licitações, antecipando comportamentos, condutas e escolhas. Ao administrador 

público – apontado à época como o grande responsável pela corrupção nas licitações – caberia 

apenas o papel de cumpri-la. Vê-se que o Direito conquistou o espaço antes pertencente à gestão 

pública, tendo feito valer a noção de que a boa contratação seria produto direto de normas 

baseadas em um modelo legal do tipo maximalista.  

Na década de 1990, com a edição da Lei nº 8.666/93, radicalizou-se a tendência ao 

maximalismo. A Lei expandiu ao limite o dever de licitar e impôs a todos os entes da 

administração pública da União, dos Estados e dos Municípios, independentemente das suas 

características ou particularidades, a observância de um conjunto de rígidos requisitos, exigências 

e procedimentos. Criou-se, assim, uma espécie de cartilha a ser aplicada em praticamente 

qualquer tipo de contratação pública.  

O mais grave é que o maximalismo – que na década de 1980 fora pensado como o melhor 

instrumento para se atingir o interesse público – acabou sendo deturpado. O Congresso Nacional, 

capturado pelas médias empreiteiras emergentes num momento em que o Governo Federal estava 

nitidamente fragilizado, valeu-se da lógica maximalista do Decreto-Lei nº 2.300/86 que então 

vigia e do discurso de combate à discricionariedade do administrador – o suposto foco da 

corrupção – para viciar o jogo das contratações públicas; para amarrar a administração a regras 

que lhes garantissem mais espaço no mercado público.  

O modelo legal maximalista, não só pelo fato de ter viabilizado a captura dos 

procedimentos licitatórios por interesses privados – já que, para atendê-los, bastaria calibrar a 

norma de modo a conduzir as licitações para este ou aquele grupo – é prejudicial à gestão 

pública. Passo a elencar os elementos que levam a esta conclusão.  

Ao apostar em soluções normativas exaustivas, o maximalismo deixa pouca margem de 

manobra para correções de percurso e adaptações. Assim, eventuais equívocos legais tendem a se 

perpetuar no tempo, já que para serem corrigidos dependem da mobilização do legislador. Além 

disso, a transferência de praticamente toda a competência decisória para o Legislativo também 

acarreta no bloqueio à inovação e à criatividade na gestão pública, pois incentiva que os agentes 

se limitem a reproduzir os comportamentos e atividades expressamente descritas em lei.  
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Desse modo, a excessiva uniformização das licitações provocada pela Lei nº 8.666/93 

gerou uma série de dúvidas e dificuldades que, em alguns casos, ainda hoje persistem. 

Exemplifico: como fazer pequenos municípios cumprirem a Lei? As empresas estatais que atuam 

em regime de competição deveriam licitar da mesma maneira que os órgãos da administração 

direta? Seria preciso licitar quando a administração, ao invés de adquirir ou alienar, quisesse 

estabelecer parcerias? Em quais hipóteses? De que maneira? Como viabilizar a realização de 

altos investimentos privados no setor público sendo que a Lei nº 8.666/93 impediu que contratos 

pudessem ser firmados por prazos muito dilatados?  

De uma hora para a outra, a administração precisou lidar com estes e muitos outros 

desafios tomando por base um texto legal absolutamente restritivo – e que passou a ser 

interpretado pela comunidade jurídica em geral e pelos órgãos de controle de forma ainda mais 

restritiva.  

Não tardou a aparecerem reações à Lei nº 8.666/93. De um lado, procurou-se, de diversas 

formas, afastar a incidência da Lei Geral de Licitações e Contratos; do outro, objetivou-se criar 

regimes licitatórios circunscritos a entes ou contextos específicos. Teve início, assim, a erosão 

paulatina do monopólio contratual da Lei Geral de Licitações e Contratos e um movimento de 

fuga das licitações e dos controles estatais, em boa medida motivado pelo modelo legal adotado 

pela Lei nº 8.666/93.  

Em face deste cenário, é fundamental que as seguintes questões sejam postas e 

respondidas: temos um bom modelo legal de contratações públicas? Como aprimorá-lo de modo 

a melhor atender ao interesse público? Quais caminhos devem ser seguidos? Quais objetivos 

devem ser perseguidos? Que tipo de modelo legal mais se ajusta aos fins que se pretende atingir?  

Não me proponho a fornecer respostas cabais a estas indagações ou a tentar prever o 

futuro das contratações públicas no Brasil. Meu objetivo é mais modesto. Apenas delimitarei 

duas possíveis frentes de reforma que podem ser extraídas dos resultados obtidos nesta pesquisa.  

A primeira delas propugna pela substituição da Lei nº 8.666/93 por outra menos 

procedimentalizada e burocrática e que seja capaz de dar mais racionalidade ao regime geral das 

contratações públicas, reconhecendo limites à regulação jurídica e abrindo espaços para mais 

criatividade na gestão pública. Tratar-se-ia, assim, de um modelo legal mais afastado do 

maximalismo.  
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É possível que a edição da Lei do Regime Diferenciado de Contratações tenha dado o 

primeiro passo nesta direção. A leitura do diploma normativo revela que apesar de sua 

aplicabilidade estar restrita às obras e serviços ligados à Copa do Mundo de 2014, aos Jogos 

Olímpicos de 2016 e à infraestrutura dos aeroportos, pensou-se em uma reforma mais ampla. 

Afinal, foi criado um verdadeiro estatuto sobre contratações públicas – aplicável à União, Estados 

e Municípios –, versando sobre temas e aspectos que, em tese, extrapolariam as necessidades dos 

eventos esportivos.  

Há outros indícios que reforçam a existência deste potencial viés de reforma. Deve-se ter 

em mente que a Lei do Regime Diferenciado de Contratação foi introduzida no ordenamento 

jurídico pelas mãos do Poder Executivo via medida provisória416. É provável que o governo, 

esteja se valendo de uma janela de oportunidade – a Copa do Mundo e as Olimpíadas – para 

experimentar novas soluções normativas e, em caso de sucesso, expandi-las em momento 

oportuno para toda a administração pública. Aliás, a Presidente Dilma Rousseff já se manifestou 

neste sentido, afirmando que gostaria que o Regime Diferenciado de Contratação substituísse a 

Lei nº 8.666/93417.  

É importante recordar que o Governo Federal se utilizou de mecanismo semelhante para a 

implantação de importantes reformas no passado. O pregão, por exemplo, surgiu pela primeira 

vez na Lei Geral de Telecomunicações, aplicável exclusivamente à Agência Nacional de 

Telecomunicações. A nova modalidade licitatória só veio a ser expandida à administração pública 

como um todo em momento posterior, com a edição da Lei do Pregão418.  

Não se pode, no entanto, subestimar a aliança estabelecida quando do surgimento da Lei 

nº 8.666/93 entre as empreiteiras emergentes e os órgãos de controle. Motivados por razões 

distintas, por óbvio, ambos tendem a lutar contra a revogação da vigente Lei Geral de Licitações 

e Contratos. 

A segunda possível frente de reforma diz respeito à potencialização do fenômeno de fuga 

da Lei nº 8.666/93 e, consequentemente, à fragmentação do regime das contratações públicas em 

                                                
416 Refiro-me à Medida Provisória nº 527/11.  
417 Jornal Estado de São Paulo, 28 de junho de 2011.  
418 É o que noticia Carlos Ari Sundfeld em “Como reformar licitações?” in Interesse Público – Revista Bimestral de 
Direito Público, nº 54. Belo Horizonte, Forum, março/abril 2009, p. 24. 
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geral por meio da criação de inúmeros regimes licitatórios específicos. Esta linha de reforma, 

pelo fato de os interesses estarem mais pulverizados, poderia encontrar menos resistência na sua 

implementação – há, porém, mais riscos de se comprometer a racionalidade e o bom 

funcionamento do sistema de contratações públicas.  

O fundamental, no entanto, é que as futuras reformas jurídicas sobre o tema das licitações 

– sigam elas o caminho que seguirem – atentem para as consequências e impactos que possam 

produzir na gestão pública, não reproduzindo desvios de rota semelhantes ao que se verificou na 

Lei nº 8.666/93.  
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(Anexo I) 

Formulário para coleta de dados tramitação legislativa 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

1. Parlamentar (nome): 

2. Partido e UF (sigla do partido): 

 UF (sigla da UF): 

DEBATES PARLAMENTARES 

3. Faz referência ao tamanho da lei (quantidade de artigos)? 

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita                                     

3. (   ) não 

4. Faz referência à abrangência do PL (união, estados, municípios; empresas estatais, etc)? 

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita 

3. (   ) não 

4 Faz referência à complexidade da lei?  

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita 

3. (   ) não 

5. Demonstra preferência por uma lei maximalista ou minimalista? 

1. (   ) maximalista → justificativa: ___________________ 

2. (   ) minimalista → justificativa: ___________________ 
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6. É favorável à redução da discricionariedade do administrador público? 

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita 

3. (   ) não 

7. Faz referência à moralidade? 

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita 

3. (   ) não 

8. Faz referência ao combate à corrupção? 

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita 

3. (   ) não 

9. Faz referência à impessoalidade da licitação? 

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita 

3. (   ) não 

10. Faz referência à igualdade entre os competidores?  

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita  

3. (   ) não 

11. Menciona a importância da competição para a licitação? 

1. (   ) sim, de forma explícita 

2. (   ) sim, de forma implícita  

3. (   ) não 

12. Faz referência a grupos de interesses? 



 

 

13 

1. (   ) sim, de forma explícita → especifique: ___________________ 

2. (   ) sim, de forma implícita → especifique: ___________________ 

3. (   ) não 

13. Menção a temas específicos do PL? 

1. (   ) sim 

2. (   ) não 

 

 

 

  

 

 

 


