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RESUMO 

 

Foi intenção desta pesquisa examinar a controvérsia que existe quanto à extensão dos 
efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, se abrangentes a toda a Administração Pública 
ou restrito a determinado ente político. Com esse propósito, procedeu-se uma análise 
bibliográfica na doutrina versante sobre o assunto e, após, um exame nas jurisprudências 
de tribunais pátrios. Sustentou-se no esforço que os efeitos do impedimento de licitar e 
contratar da Lei 10.520 devem se restringir à órbita do ente da Federação a que pertence 
o órgão cominador da penalidade. Como meio de guarnecer o bem público de licitantes 
já sancionados com o impedimento de licitar e contratar no bojo de outros certames, 
revelou-se oportuna, ao cabo, a previsão de imposição garantias para essa classe de 
interessados em participar do pregão. 
 
Palavras-chave: Infração Administrativa. Sanção Administrativa. Licitação. Pregão. 
Extensão dos efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Fue intención de esta busca examinar la controversia que existe cuanto a la extensión de 
los efectos del artículo 7º de la Ley 10.520/2002, se ellos serían abrazando toda la 
Administración Publica o limitados a determinada persona política. Con ese objetivo, se 
hizo una análisis en la doctrina que trata del tema y, después, un examen en las decisiones 
de tribunales del país. Se ha sostenido en el trabajo que los efectos del impedimento de la 
Ley 10.520 deben ser limitados al ser de la Federación que incluye la unidad 
sancionadora. Para proteger la cosa pública de licitador ya reprimido em otras ofertas 
publicas, se hizo oportuna, al final, la previsión de imposición de garantías para ese tipo 
de interesado en participar del evento.     
 
Palabras-claves: Infracción administrativa. Sanción administrativa. Ofertas públicas. 
“Pregão”. Extensión de los efectos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Lei nº 10.520, de 2002, apresentou uma evolução considerável na seara das 

licitações. Com efeito, o pregão, anteriormente regulado por medidas provisórias e 

restrito ao emprego pela União, foi oportunizado para os demais entes da federação, 

sinalizando, sobretudo, para o seu caráter democrático, característica há muito 

identificada pela doutrina. 

 Na mesma esteira da Lei nº 8.666, de 1993, a Lei do Pregão estipulou infrações e 

sanções administrativas específicas. Sobre as penalidades, esta lei mereceu efusivos 

aplausos, eis que foi capaz de costurar com maior perícia e especificidade as condutas 

indesejadas para o contexto do procedimento do que a Lei 8.666/93. No caso das 

reprimendas, a Lei nº 10.520/2002, conquanto tenha substituído polêmicas expressões 

perfilhadas pela Lei de Licitações, não se desincumbiu, porém, de atrair discussões 

palpitantes sobrelevadas pela doutrina e pela jurisprudência no que tange à abrangência 

dos efeitos da reprimenda consignada no seu art. 7º. 

 Nesta pesquisa, tem-se por objetivo desbravar as nuances da controvérsia 

supramencionada na Lei do Pregão. Especificamente, será enfrentado problema da 

extensão dos efeitos do impedimento de licitar e contratar do precitado diploma. No curso 

do esforço, estará o cotejo com o Estatuto das Licitações, principalmente no tocante à 

polêmica relacionada à aplicação da suspensão de licitar e contratar referida pelo art. 87, 

III, as quais acompanham este diploma desde o seu nascedouro. 

 Como metodologia utilizada no esforço, será desenvolvido um estudo 

bibliográfico fundado na doutrina especializada sobre as licitações em geral e o pregão. 

Na segunda metade do trabalho, serão esmiuçadas as posições da doutrina e da 

jurisprudência pátrias no entorno da extensão a ser conferida aos efeitos das sanções de 

suspensão de licitar e contratar (art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993) e impedimento de licitar 

e contratar (art. 7º da Lei nº 10.520/2002). 

 Ao cabo, será colacionada a sustentação deste trabalho para a aplicação da pena 

de impedimento de licitar e contratar do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, quando se gravará 

a interpretação adotada para o dispositivo e se proporá mecanismo para salvaguardar a 

Administração Pública em face de licitantes já penalizados.  

 Sem mais delongas, segue-se ao trabalho!  
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2. NOÇÕES GERAIS SOBRE LICITAÇÕES  

 
 Neste capítulo, buscar-se-á tratar sobre a licitação segundo concepções gerais, de 

modo a construir, antes de tudo, sólida e coerente visão acerca das compras públicas. O 

exame das sanções administrativas nas licitações, sobretudo em se tratando de terreno 

caracterizado ainda por não raras controvérsias, requer diligência, aprofundamento e 

reflexão crítica, a fim de que seja possível e seguro palmilhar sobre teses e interpretações 

possíveis e que efetivamente se coadunem com a razão de ser do instituto. Nesse 

propósito, faz-se imperioso este tratamento inicial sobre o conceito, finalidade, disciplina 

legal, a natureza jurídica, os princípios tradicionais informadores, as modalidades e, 

finalmente, as infrações e sanções administrativas das licitações. 

 

 

2.1 Conceito, finalidade e disciplina legal 

 

2.1.1 Conceito 

 

 Há na doutrina definições diferentes acerca das licitações, porém é observável, de 

igual maneira, que se tratam de conceituações que não ensejam maiores divergências, 

sendo possível dizer que se complementam. 

 No corrente trabalho, será adotada a definição engendrada pelo autorizado 

doutrinador Marçal Justen Filho, por se compreender que ela oferece os elementos 

basilares e completos que permitirão o favorável desenvolvimento as ideias vincadas à 

frente. Explica, portanto, JUSTEN FILHO1:  
“A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um 
ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando à seleção 
da proposta de contratação mais vantajosa e à promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzido 
por um órgão dotado de competência específica”.  
 

 Entende-se ser salutar o fracionamento da definição transcrita acima, com o 

propósito da realização de apontamentos técnicos sobre a licitação.  

Assim, tem-se que a licitação representa um procedimento administrativo, por 

envolver o exercício de uma série de etapas ordenadas de atos jurídicos, com o fito de 

permitir que particulares desejosos de participar do certame o possam fazê-lo. A tais atos 

                                                
1	JUSTEN	FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Forúm. 8ª Ed. 2012. p. 441. 
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jurídicos, importante é destacar que estão sujeitos a crivo de controle – tanto 

administrativo quanto de órgãos externos - durante todo o procedimento licitatório. 

Observe-se também que, por ser procedimento administrativos, deve-se aplicar aos atos 

jurídicos formadores o princípio da preclusão, instituto tratado no direito processual que 

funciona como obstáculo ao reexame de, em fases subsequentes, de tópicos já decididos. 

Cuidando ainda da licitação como um procedimento administrativo, é possível 

aferir que se trata de instituto que reduz sensivelmente o poder discricionário do 

administrador. Nesse jaez, pode-se ponderar que a discricionariedade da Administração 

se esgota com a feitura do instrumento vinculatório do certame. Ressalva CARVALHO2 

que o poder discricionário reportado aqui deverá, obviamente, estar balizado pela lei, a 

qual limita a faculdade de flutuação das escolhas do administrador.  

Interessante notar também, como último apontamento acerca desse primeiro ponto 

da definição trabalhada, que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o estatuto pátrio que 

concede tratamento às normas gerais sobre licitações e que, infra, será alvo de maiores 

investigações neste mister, utiliza em seu texto, de modo indistinto, as expressões 

“procedimento licitatório” e “processo licitatório”, como se vislumbra, v.g, nos art. 41, 

§3º e art. 49, §1º. De toda sorte, neste trabalho, será adotado “procedimento licitatório”, 

posto que se compreende que, como explica o ilustre processualista DIDIER JR3,  

processo é o procedimento estruturado em contraditório. Desta feita, não se concebe que 

a licitação dê azo, em todos os seus atos jurídicos formadores, ao contraditório, 

entendimento que direciona à predileção por “procedimento licitatório”.    

Tem-se, a outro lado, que a licitação é disciplinada por lei. Tal situação decorre 

da Constituição Federal de 19884 e foi concretizada pela já adiantada acima Lei nº 

8.666/93 afigura-se como o diploma que trata sobre as normas gerais a respeito das 

licitações, impondo, assim como também o fazem outros elementos formadores do 

ordenamento jurídico pátrio, limites à atuação discricionária da administração em matéria 

de contratações. Nesta senda, de modo mais voltado para as licitações, é permissível citar, 

                                                
2	 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Editora JusPODIVM, 4ª Ed. 

2017.p. 253. 
3 DIDIER JR, Fredier. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPODIVM, 18ª Ed. 2016. p. 

33. 
4	“Art. 37, 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”.	
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à guisa de ilustração, a Lei nº 10.520, de 2002, a qual, à frente será enfrentada com 

detença, a Lei nº 8.987, de 1995 (tratando sobre concessão e permissões de serviços 

públicos) e o Decreto nº 7.892, de 2013, (versando sobre o sistema de registro de preços). 

Por normas gerais sobre licitações, segundo MEIRELLES5, deve prevalecer o 

discernimento de que as disposições da Lei nº 8.666/93 são aplicáveis igualmente à 

União, aos Estados, aos Municípios, Distrito Federal e Territórios, assim como às 

respectivas frações autárquicas e paraestatais. Sem embargo, não se pode perder de mira 

que os ditos entes da federação poderão, desde que não colidam com as disposições a lei 

genérica sobre o mote, estabelecer normas peculiares paras as suas licitações e contratos 

administrativos.  

Na sequência da análise da definição de licitação, tem-se que não só o instituto é 

disciplinado por lei como também por um ato administrativo prévio que alude a critérios 

objetivos. Correntemente, esse ato administrativo é denominado edital ou instrumento 

convocatório e alberga o planejamento da administração voltado à contratação futura, 

estabelecendo, objetivamente, critérios para a participação no certame, condições de 

aceitação das propostas, parâmetros para a habilitação, o regime de contratação e outros 

aspectos fundamentais.  

O art. 40 do Estatuto das Licitações estabelece o conteúdo mínimo que deverá 

constar de um edital, sendo facultado ao administrador, dentro da conveniência pública e 

da lei, estabelecer regras outras. Repise-se, além disso, que o término da elaboração do 

instrumento convocatório delimita o esvaziamento do poder discricionário da 

administração, tal como já assente na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça6. 

A licitação, continuando, visa à seleção da proposta mais vantajosa de 

contratação. A inteligência a ser assumida neste ponto é a de que a administração deverá 

buscar atingir, da melhor maneira possível, os objetivos propostos para o certame com a 

menor onerosidade. É conferível a reflexo aqui do princípio da eficiência pública, ungido 

pelo art. 37, caput, da Carta Política Brasileira. Com efeito, alude CARVALHO FILHO7 

                                                
5	MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 270. 
6	“Em resumo: o Poder Discricionário da Administração esgota-se com a elaboração do Edital de Licitação. 

A partir daí, nos termos do vocábulo constante da própria lei, a Administração Pública vincula-se 
‘estritamente’ a ele”. (STJ. REsp nº 421.946/DF, Primeira Turma. Rel. Min. Francisco Falcão. Julg. 
07.02.2006. DJ, 06.03.2006) 

7	CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 
2017. p. 31.	
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a ideia nuclear da eficiência é a busca de produtividade e economicidade, buscando-se, 

sobremodo, que se evite o desperdício de recursos públicos ou até mesmo o seu 

aproveitamento deficiente. 

Importa relevar também que proposta mais vantajosa não se coaduna 

necessariamente com o ideário de menor preço. O que a administração busca com a 

licitação é conferir máxima efetividade à futura contratação por intermédio do 

atingimento dos critérios colacionados no instrumento vinculatório do certame, com o 

produto final de melhor qualidade e com a menor onerosidade.  

Do conceito acolhido para licitação, observável é igualmente a nota à promoção 

do desenvolvimento sustentável. A alusão ao desiderato de sustentabilidade é recente e 

foi acrescida ao Estatuto das Licitações em 2010, por intermédio da Lei nº 12.349. Mais 

à frente, em 2012, emergiu o Decreto nº 7.746, o qual visou a estabelecer os critérios e 

práticas para o fomento do desenvolvimento sustentável nas contratações públicas.  

Essa imposição da Lei nº 8.666/93 enfatiza uma função regulatória adicional para 

as contratações da administração e decorre da noção de que o Estado brasileiro, com as 

licitações, intervém sobre diversos setores: social, econômico, tecnológico, ambiental, 

etc. No propósito, desenvolvimento nacional sustentável, para o JUSTEN FILHO8, 

significa “o crescimento econômico norteado pela preservação do meio ambiente”.  

Para ilustrar a importância ao tópico sobre o desenvolvimento nacional 

sustentável, convém trazer a lume que a Advocacia Geral da União, ao disponibilizar 

minutas de editais aos órgãos públicos em seu sítio eletrônico9, já positivou espaço 

dedicado para a alocação dos critérios de sustentabilidade cuidados pela contratação que 

se pretende empreender. Desse modo, correntes são os pareceres da Consultoria Jurídica 

da União em que se recomendam a correção de editais em que o administrador não 

cumpriu balizas mínimas no tocante aos critérios de sustentabilidade. 

Na continuidade da decomposição do conceito de licitação, ingressa-se na 

informação mandamental de observância ao princípio da isonomia. Este é um princípio 

enunciado no caput do art. 5º da Constituição Brasileira e tem por mira asseverar a todos 

um tratamento igualitário perante a lei, “sem distinção de qualquer natureza”. Explica o 

                                                
8	JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Forúm. 8ª Ed. 2012. p. 443.	
9	 Comissão Permanente de Licitações e Contratos Administrativos: modelos de editais e contratos.   

Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265>. Acesso em 22. 
08.2018. 
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douto tributarista MACHADO10 que a isonomia, enquanto princípio geral de direito, 

presta-se a esclarecer que, em verdade, não se deve conceder tratamento igual a todos, 

senão cuidar dos desiguais na medida de suas desigualdades. 

Essa ideia reportada de isonomia parte do pressuposto inexorável de que as 

pessoas efetivamente não são iguais e, portanto, contrário ao Direito seria aplaudir uma 

abordagem igualitária com olhos fechados à realidade.  

Em sede de licitações, o raciocínio é equivalente. O que não se admite nas 

contratações públicas é a discriminação arbitrária, apartada do instrumento vinculatório, 

a qual, em geral, é resultado de preferências subjetivas do administrador. Nesse propósito, 

para reverenciar a isonomia, deve o edital conter objetivamente os padrões de 

diferenciação a serem observados no andamento do certame.  

A própria Lei nº 12.349/2010, com a inserção da política de desenvolvimento 

nacional sustável ao terreno das licitações legitima a estipulação de critérios de 

diferenciação entre os licitantes. Nesse plano, perfeitamente possível seria da opção por 

uma proposta mais desvantajosa do ponto de vista estritamente econômico, mas que 

privilegia de modo mais adequado os ditames de promoção sustentabilidade nacional. 

Outro exemplo interessante que resvala na diferenciação entre licitantes que 

consagra o encontro com a isonomia é o tratamento favorecido que se deve despender aos 

microempresários, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. Nessa senda, a 

Lei nº 123, de 2006, que instituiu Estatuto Nacional do Microempresário e da Empresa 

de Pequeno Porte, possui dispositivos que declinam com ênfase consequências às 

licitações11.  

Como último apontamento relacionado à definição de licitação adotada, verifica-

se que se trata de procedimento conduzido por um órgão dotado de competência 

específica. Em geral, esse órgão é a chamada comissão de licitação, a quem são 

consignadas atribuições específicas para a condução das contratações. O art. 51 da Lei nº 

8.666/93 realiza menção expressa à comissão de licitação, prescrevendo que ela será 

composta de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelos menos 2 (dois) destes integrantes 

do quadro permanente do órgão público.  

                                                
10	MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Constitucional Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

2015, p. 216 – 217.	
11  É nessa direção, por exemplo, o art. 44 do Estatuto: “Nas licitações será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte”. 
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Ressalva-se, por fim, que essa comissão de licitação deverá ter a composição 

publicada em documento público oficial da administração, estipulando-se, 

principalmente, prazo de dotação da competência, de sorte a atender ao princípio da 

transparência e com o propósito de que os atos jurídicos desenvolvidos pela mesma sejam 

válidos. 

 

2.1.2 Finalidades 

 

 O Poder Público, de maneira a sustentar-se enquanto estrutura administrativa e, 

consequentemente, dar cabo aos misteres que lhe competem, necessita estar 

frequentemente contratando com a iniciativa privada. Aquisição de material de 

expediente, de serviços de manutenção de elevadores, de aquisição de gêneros 

alimentícios e a construção de estradas são somente alguns exemplos de demandas da 

administração cujo provimento se perfectibilizará por intermédio da interação com 

particulares.  

 É lícito conceber, de logo, a assertiva de que majoritariamente as contratações da 

Administração com os empresários e congêneres se dará por via do procedimento 

licitatório e tal percepção tem por espeque o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Brasileira de 1988. Contrario sensu, apenas situações previstas em lei poderão esquivar-

se da regra geral apresentada. 

 Nesse contexto, a doutrina é praticamente unívoca ao apontar as finalidades do 

procedimento licitatório. De forma clara, explica o aclamado Professor CARVALHO12, 

sintetizando o que outros célebres administrativistas já mencionam, que a licitação tem 

por finalidades a obtenção pela administração da proposta mais vantajosa ante a futuros 

contratos, a garantia da isonomia nas contratações públicas e, como novidade carreada 

pela Lei nº 12.349, de 2010, a promoção da política nacional de desenvolvimento 

sustentável.  

 As finalidades do procedimento licitatório estão claramente destacadas no art. 3º 

da Lei nº 8.666/9313 e foram inseridas na definição de licitação já apresentada e esmiuçada 

                                                
12		CAVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Editora JusPODIVM, 4ª Ed. 2017, 

p. 443-444.	
13 “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
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neste trabalho. Da maneira como estão dispostos os objetivos aqui aludidos, é possível 

ponderar que a licitação permite que qualquer pessoa, desde que atenda aos critérios 

estabelecidos no instrumento convocatório do certame, possa concorrer, em igualdade de 

condições com todos os interessados, à celebração de contratos com a Administração14. 

 Além disso, impende vaticinar que as finalidades da licitação acima referidas não 

possuem qualquer sorte de hierarquia entre si. O Poder Público, portanto, na condução do 

procedimento licitatório, deverá buscar a conciliação entre a garantia da isonomia, a 

perseguição pela proposta mais vantajosa e a promoção da política de desenvolvimento 

nacional sustentável. Qualquer tipo de prevalência entre tais finalidades poderia conduzir 

a Administração a opções arbitrárias e abusivas, mormente em sede de levantamento de 

preferências entre licitantes. 

 REGO15, investigando mais a fundo as finalidades da licitação, observa que não 

só se busca a melhor proposta com tal procedimento como igualmente visa a salvaguardar 

o erário, o qual, não fosse assim, estaria exposto a subjetivismos não desejados da 

autoridade administrativa. Acredita-se neste trabalho que a assertiva do indigitado autor 

é por demais lícita, sem embargo se compreenda que, na verdade, representa um 

consectário da reunião da perseguição pela melhor proposta e da garantia da isonomia.   

  

2.1.3 Disciplina legal 

 

 O tratamento legal dedicado às licitações tem raiz a Constituição Federal. A Carta 

Maior de 1988, no art. 37, XXI, como já informado neste trabalho, estabelece a 

obrigatoriedade de a Administração Pública valer-se do procedimento licitatório para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos específicos 

tratados em lei. Outrossim, a CF também prescreve ser competência privativa da União 

legislar sobre normas gerais a respeito de licitações16.  

                                                
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

14		Hely Lopes Meirelles explica que a preocupação com a busca por um contrato mais vantajoso e garantia 
da isonomia nessa atividade já era notada na Idade Média. “Nos Estados medievais da Europa usou-se 
o sistema denominado ‘vela e pregão’, que consistia em apregoar-se a obra desejada e, enquanto ardia 
uma vela, os construtores	interessados faziam suas ofertas. Quando se extinguia a chama, adjudicava-
se a obra a quem houvesse oferecido o menor preço”. (Direito Administrativo Brasileiro, p. 271) 

15	REGO, Silvio Roberto Seixas. Processo Licitatório: contraditório e ampla defesa. São Paulo: Edipro. 
2003. p. 80	

16  “Art. 22: Compete privativamente à União legislar sobre: normas gerais de licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
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 Merece alusão o fato de que o assento constitucional das licitações impossibilita 

que a lei, sob pena de vício de inconstitucionalidade, autorize Tribunal de Contas e Casas 

Legislativas a sustar licitações, visto que a Carta Maior não lhes atribui tal competência, 

conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal17. 

 Nesse propósito, buscando dar materialidade ao descrito na CF, em 21 de junho 

de 1993, entrou em vigor a Lei nº 8.666, versando sobre normas gerais atinentes às 

licitações e contratos administrativos. Mencione-se que, a despeito de alterações que esse 

diploma sofreu com o transcorrer dos anos, é lícito aduzir que ele continua sendo a 

legislação básica sobre a matéria no ordenamento jurídico pátrio.  

 No que se refere a normas gerais, a doutrina majoritária tem o hábito de defini-las 

como dispositivos que estabelecem fundamentos, princípios e diretrizes, estruturando, 

portanto, preceitos de índole generalista18. Nessa direção, é possível observar, porém, que 

a Lei nº 8.666/93 não possui apenas normais gerais em seu corpo. O art. 17, II, “b”, 

versando sobre a permuta de imóveis, para ilustrar, fixa regra de caráter específico, que, 

empregando-se interpretação conforme à Constituição, deverá ser aplicada somente à 

União, consoante já discutido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 92719.   

 Com efeito, o reconhecimento de normas específicas na Lei de Licitações importa 

inferir que estas serão constitucionais para a União e inconstitucionais para os demais 

entes da federação. REGO, em magistério sobre o mote, preleciona que é impróprio à 

norma geral, por exemplo, apontar prazos, definir competências das autoridades 

administrativas, estabelecer valores exatos de multas, dentre outros20.   

 A outra banda, é importante destacar também, no tocante à disciplina legal 

genérica do procedimento licitatório, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Este 

diploma surgiu com o fito de regular a nível de normas gerais o pregão, modalidade de 

licitação nova e que fora anteriormente disciplinada por várias medidas provisórias 

                                                
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, § 1°, III”. 

17		STF. ADI 3.715, Min. Gilmar Mendes. DJ em 21.08.2014.	
18		Comunga dessa percepção o festejado Professor Matheus Carvalho (Manual de Direito Administrativo, 

p. 442) 
19	 CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO.CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. Lei n. 8.888, de 

21.06.1993. I. – Interpretação conforme dada ao art. 17, I, “b”(doação de bem imóvel) e art. 17, II, 
“b”(permuta de bem imóvel), para esclarecer que a vedação tem aplicação no âmbito da União Federal, 
apenas. Idêntico entendimento em relação ao art. 17, I, “c” e par. 1. do art. 17.Vencido o Relator, nesta 
parte. II. – Cautelar deferida, em parte. (ADI 927 MC/RS, j. 03.11.1993).	

20		REGO, Silvio Roberto Seixas. Processo Licitatório: contraditório e ampla defesa. São Paulo: Edipro. 
2003. p. 85	
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reeditadas. Tratando apenas do pregão, é coerente examinar que a Lei nº 8.666/93 possui 

aplicação supletiva em relação à Lei do Pregão. À frente, em tópico próprio, teceremos 

maiores minudências a particular da Lei nº 10.520/2002.  

 De toda maneira, deve-se ter em mira ser legítimo que os Estados, os Municípios 

e o Distrito Federal disponham acerca de normas específicas referentes a licitações. No 

particular, devem ser adotadas as maiores diligências no sentido de que não sejam criadas 

disposições que confrontem com os princípios, fundamentos e prescrições gerais 

positivadas na Lei nº 8.666/93 e, se no terreno do pregão, na Lei nº 10.520/2002. 

 

 

2.2 Natureza jurídica, objeto e pressupostos da licitação 

 

2.2.1 Natureza Jurídica 

 

 O estudo sobre a natureza jurídica no Direito sugere o aprofundamento diante de 

um determinado fenômeno, com o fito de observar sua essência, seus elementos 

constitutivos fundamentais. Nesse sentido, essa atividade cognitiva pressupõe a 

identificação da precisa definição, imprimindo investigação atinente à sua essência21. 

 Estabelecido tal raciocínio acerca deste tópico e após já declinado anteriormente 

o conceito adotado para licitação, CARVALHO FILHO22 examinar que esta tem natureza 

jurídica de procedimento administrativo vinculado com fim seletivo, eis que se afigura 

como um conjunto organizado de documentos e atos administrativos que formadores do 

suporte fático e jurídico hábeis a permitir a deliberação de autoridade competente 

administrativa. 

 Nas licitações, o conjunto ordenado a que se menciona supra será sempre 

indispensável, ainda que se toque hipótese de dispensa de licitação ou inexigibilidade. 

Invariavelmente, será necessário que a Administração dê transparência ao que pretende 

                                                
21	A esse particular encontra-se o aclamado juslaboralista e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 

Mauricio Godinho Delgado: “Encontrar a natureza jurídica de um instituto no Direito (ou até de um 
ramo jurídico, como o Direito do Trabalho) consiste em se apreenderem os elementos fundamentais que 
integram sua composição específica, contrapondo-os, em seguida,  ao conjunto mais próximo de figuras 
jurídicas (ou segmentos jurídicos, no caso do ramo justrabalhista), de modo a classificar o instituto 
focado no universo de figuras existentes no Direito. (Curso de Direito do Trabalho, p. 75). 

22		CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 
2017. p. 244	
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obter com o procedimento, indique fundamentadamente as suas decisões, haja juntada de 

documentos de interessados, ocorram publicações de atos administrativos, dentre outros.  

 Será somente com esse respeito à ideia de procedimento vinculado que a 

Administração homenageará o direito dos interessados e a probidade administrativa no 

desenvolvimento do certame. É com tal desiderato que o art. 41 da Lei nº 8.666/93 fixa 

que caberá ao administrador a observância rigorosa das regras estabelecidas para dada 

licitação, sejam estas decorrentes da própria lei ou do instrumento convocatório. 

 

2.2.2 Objeto  

 

 Ao se discutir o objeto da licitação, na colação CARVALHO FILHO23, é possível 

fazê-lo sob dois prismas: objeto mediato e objeto imediato. 

 O objeto imediato é a obtenção da proposta que atenda da melhor maneira possível 

ao interesse da Administração. Como é possível verificar, todos os atos do procedimento 

licitatório visam à concretização deste objeto, que, na verdade, tem caráter instrumental, 

dado que servirá de eixo para a consecução da futura contratação propriamente dita.  

 Noutra via, tem-se que a obtenção de certa obra, de serviço, compra, alienação e 

outros configura o que se pode denominar objeto mediato. É a contratação formal em si 

entabulada com o particular interessado. MEIRELLES24, ao tratar do objeto da licitação, 

não o segmenta em dois prismas, aduzindo que este será a contratação empreendida por 

intermédio do certame, vale dizer, o que se indica neste trabalho como objeto mediato. 

 Impende sustentar que o atingimento escorreito do objeto mediato da licitação 

decorre de labor cuidadoso, de maneira que ele esteja bem definido no instrumento 

convocatório do certame25 (art. 40, I, da Lei de Licitações). Meireles, tratando da 

importância da correta definição do objeto da licitação, leciona que tal configura condição 

de legitimidade do procedimento, destacando reservas aos casos em que os objetos são 

padronizados por normas técnicas, “para os quais basta sua indicação oficial, porque nela 

se compreendem todas as características definidoras”. 

                                                
23	CARVALHO	FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 28ª Ed. 

2017. p. 245 
24	MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 

274.	
25	Ibid, p. 275. 
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 Advirta-se também que os equívocos na estruturação de editais constituem, como 

observou com perícia JUSTEN FILHO26, “fatores muito mais prejudiciais do que as 

complexidades ou defeitos da Lei nº 8.666. Se esse diploma possui defeitos, eles são 

potencializados em virtude de editais mal redigidos”. Nessa senda, tem-se por evidente 

que editais mal confeccionados, sobretudo no que tange à definição da futura contratação, 

representam óbices à concretização do objeto mediato da licitação. 

 É salutar destacar ainda que o objeto mediato da licitação sempre irá se confundir 

com o objeto do futuro contrato, o qual poderá albergar uma obra, um serviço, uma 

alienação, etc. Quer-se com tal indicação expandir a importância a ser dedicada ao 

procedimento licitatório, que, repise-se, não tem fim em si mesmo, exsurgindo como ato 

meio para a consecução do interesse da Administração. 

 

2.2.3 Pressupostos 

 

Por pressuspostos da licitação deve-se compreender todos aqueles elementos que 

informam o sentido deste fenômeno jurídico ou, em sentido contrário,  tudo o quanto a 

falta redunde em tornar o procedimento licitatório um “nada”, importando em 

desatendimento aos objetivos estabecidos para o certame.  

 Em atenção a importante lição de BANDEIRA DE MELLO27 , pode-se 

estabelecer que são três os pressupostos da licitação: pressuposto lógico, pressuposto 

jurídico e pressuposto fático. 

 Sobre pressuposto lógico, o entendimento é o de que o procedimento licitatório 

necessita redundar, necessariamente, em uma pluralidade de objeto e de interessados. 

Realmente, descabido seria a defesa de um certame em que há somente um único objeto 

existente a ser perseguido pela Administração e/ou, igualmente, apenas um interessado 

em participar.   

BANDEIRA DE MELLO28 denomina essa categoria de objeto único como “bens 

sigulares”, referindo-se a tais como aqueles “não licitáveis”, por possuírem 

“individualidade tal que os tornam inassimiláveis por outros”. Deve-se realçar ainda a 

                                                
26	JUSTEN	FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Dialética. 

9ª Ed. 2002. p. 372. 
27  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 26ª 

Ed. 2009. p. 533-534. 
28	BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 

Malheiros. 26ª Ed. 2009. p. 534 
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possibilidade de se falar em “serviços singulares”, os quais estão imersos sob as mesmas 

condições já estabelecidas para os bens singulares. 

 Acerca da inexistência de pluralidade de interessados, cumpre observar que se 

perde o sentido da licitação em havendo somente um interessado no objeto licitado. É 

que, por óbvio, a ausência de licitantes implica desprestígio frontal à competitividade e, 

em segunda instância, à busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, posto 

que, em realidade, apenas uma proposta haverá. 

 O pressuposto jurídico29, a seu modo, representa a possibilidade da 

Administração, no caso concreto, acudir ao interesse público por intermédio da licitação. 

É importante repisar que a licitação não é um fim em si, senão um meio apto – assim de 

deve ser – para que o Poder Público atinja uma contratação vantajosa. Nessa esteira, 

quando não há sequer a perspectiva em abstrato relacionada à satisfação do interesse 

público, a licitação se perfaz em desserviço, devendo ser negada, abrindo-se espaço para 

hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação30.  

 Finalmente, chega-se ao pressuposto fático, que é aquele eixado sobre a ideia de 

interessados em participar da licitação. Configura fato teratológico sob qualquer hipótese 

o levantamento de um certame licitatório que, desde o início, já se sabe ser fadado a não 

absorver nenhum licitante. Complementa-se tal com a ideia de que não só deve haver 

interessado em participar, como tal participação deve ser plural, com o máximo de 

particulares possível.  

 Importante instrumento para o apercebimento do  pressuposto fático é a pesquisa 

de preço31, etapa da licitação em que os valores de referência para dado certame são 

colhidos. Evidentemente, se, durante a tal procedimento32, a Administração concluir que 

não há interessados sequer em cotar preços, indícios sérios rumam para a inexistência do 

tratado pressuposto fático.  

  

 

 

                                                
29  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 
Malheiros. 26ª Ed. 2009. p. 534 
30  Art. 24, 25 e 26 da Lei de Licitações. 
31  A Instrução Normativa nº 05/SLTI-MOPG, de 27 de junho de 2014, prescreve o procedimento a ser 

adotado para a realização da pesquisa de preço no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
de Serviços Gerais (Administração Pública Federal). 
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2.3 Princípios específicos aplicáveis às licitações 

 

 O tratamento das normas princípios, seja lá qual for a modalidade de trabalho que 

se pretende empreender, representa tarefa das mais tormentosas e vastas. Com efeito, há 

escritos que se debruçam efusiva e exclusivamente sobre o tema, esmiuçando estrutura, 

conteúdo, aplicação, etc. No presente trabalho, tem-se por objetivo a apresentação dos 

princípios específicos a que a doutrina majoritária consigna serem aplicáveis aos 

procedimentos licitatórios (art. 3º da Lei nº 8.666/93), quais sejam a vinculação ao 

instrumento convocatório, o julgamento objetivo das propostas, o sigilo das propostas, a 

isonomia, a publicidade e o procedimento administrativo formal. 

 O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que as regras do 

procedimento licitatório, notadamente aquelas insertas no edital, sejam observadas com 

fidelidade. É, antes de tudo, uma garantia ao administrador e administrados de que o 

certame será caracterizado por tratamento isonômico, impessoal e moral. No particular, 

MEIRELLES33 adverte que o “edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos 

seus termos tantos os licitantes como a Administração que o expediu”. 

 Importa destacar que nada impede que a Administração, ao deparar-se com vício 

no instrumento vinculatório, proceda com a correção, porém, após isso, deverá reabrir o 

edital para os licitantes, concedendo-lhes nova oportunidade de conhecerem do 

documento e se ajustarem, se for o caso, aos termos consignados.  

 Saliente-se igualmente que a vinculação ao instrumento convocatório representa 

efetivo freio ao poder discricionário da Administração, que, como já assinalado neste 

trabalho, existe no procedimento licitatório, mas extingue-se no momento da publicação 

do edital. 

 Seguindo na raia da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, encontra-se, 

no seio das licitações, o princípio do julgamento objetivo das propostas (art. 45 do 

Estatuto das Licitações). Na realidade, como anota CARVALHO FILHO34, essa norma 

consubstancia um corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, eis 

                                                
33	MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 

273	
34	CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 28ª Ed. 

2014. p. 251 
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que se apresenta como um obstáculo a surpresas decorrentes do das decisões do julgador 

no certame.  

 O julgamento objetivo, segundo aclarada lição de JUSTEN FILHO35, ocorre 

quando a decisão “derivar racionalmente de fatores alheios à vontade psicológica do 

julgador”. Do colacionado, pode-se inferir que a deliberação em sede de licitação 

independe da pessoa do administrador, vale dizer, alterando-se o elemento subjetivo do 

ato de julgamento, o resultado não viria a sofrer nenhuma variância.  

 Não há, portanto, espaço para discricionariedade no julgamento das propostas. O 

Poder Público valorará as propostas dos licitantes consoante os termos assentados no 

edital previamente. Afirme-se então que é imprescindível que o administrador, quando a 

confecção do instrumento vinculatório, fixe critérios claros e objetivos para o exame das 

futuras propostas e, sobretudo, que guardem pertinência e adequação com o objeto 

pretendido com o certame, sob pena de invalidade. 

 Voltando-se atenção para a igualdade entre os licitantes, emerge o princípio do 

sigilo das propostas. Não fossem as propostas sigilosas, um licitante que viesse a conhecer 

a proposta de um concorrente ingressaria em franca situação de vantagem, o que, sob 

nenhuma hipótese, coaduna-se com o objeto imediato do certame, qual seja a busca pela 

contratação mais vantajosa para a Administração.  

 Não há menção expressa ao princípio do sigilo das propostas na Lei nº 8.666/93, 

sendo, dessa forma, norma implícita que se extrai do conteúdo do §3º do art. 3º c/c art. 

43, §1º do diploma. Explica REGO36 que a lesão ao sigilo das propostas dará azo à 

anulação do procedimento ou, se for a hipótese, somente do julgamento, sem o prejuízo 

da indicação que o art. 94 do Estatuto prescreve ser crime a devassa ao caráter secreto das 

propostas. 

 Quanto ao princípio da isonomia, é salutar, antes de mais nada, observar que ele 

possui cadeira constitucional (art. 5º c/c art. 37, XXI, tudo da CF). É norma que representa 

direito fundamental e aponta que a Administração deverá destinar tratamento igualitário 

aos concorrentes em terreno de licitação.   

 No procedimento licitatório, a isonomia se reveste da ideia de que os licitantes 

deverão concorrer em igualdade de condições, sem qualquer tipo de vantagem. Nessa 

                                                
35	 JUSTEN	 FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: 

Dialética. 9ª Ed. 2002. p. 68.	
36	REGO, Silvio Roberto Seixas. Processo Licitatório: contraditório e ampla defesa. São Paulo: Edipro. 

2003. p. 109	
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linha, exprime CARVALHO FILHO 37, aproxima-se do princípio da impessoalidade. De 

fato, havendo tratamento igualitário a todos os licitantes, por consequência lógica se 

estará diante de uma interação impessoal. 

 Deve-se somar ao supradito que é um equívoco, segundo a lição de JUSTEN 

FILHO38, imaginar que o princípio da isonomia vede toda e qualquer espécie de 

tratamento discriminatório. Em verdade, inadmitem-se discriminações arbitrárias, que 

retratam preferências pessoais e subjetivismos do administrador.  

Nessa toada, cabe aperceber, novamente, que a própria lei admite que o 

administrador, dentro de critérios objetivamente definidos, estabeleça uma diferenciação 

entre os licitantes, de forma a possibilitar a obtenção de determinados objetivos, como o 

fomento ao microempresário, empresa de pequeno porte e cooperativas e a política 

nacional de desenvolvimento sustentável.  

JUSTEN FILHO39, seguindo raciocínio de BANDEIRA DE MELLO, aduz que 

igualdade não representa a invalidade de todo e qualquer tratamento discriminatório. A 

discriminação, assim, em dadas situações, pode ser uma necessidade imprescindível para 

se atingir a igualdade. 

Reflexo lógico da isonomia é o princípio da competitividade40. Representa a ideia 

de que, estando os licitantes em tratamento materialmente igualitário, estar-se-á 

privilegiando o caráter competitivo do certame e, consequentemente, homenageando a 

busca pela proposta mais vantajosa para a Administração. Sobre o princípio da 

competividade, maiores investigações serão exercidas quando do tratamento da questão 

da abrangência das sanções administrativas de suspensão e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração (sentido amplo). 

No que tange ao princípio da publicidade, pode-se considerar que ela reflete o 

dever de informação do Poder Público para com os administrados. Isto posto, todos os 

atos que compõe o certame devem ser públicos, com as devidas reservas àqueles que 

demandem sigilo, mormente para resguardar a isonomia entre os licitantes.  

                                                
37	CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 28ª Ed. 

2017. p. 249 
38 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: 

Dialética. 9ª Ed. 2002. p. 60. 
39 Ibid. Mesma página. 
40  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 

2017. p. 255 
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JUSTEN FILHO41 assinala que a publicidade pode ser observada por meio de 

duas funções por ela exercidas. Na primeira delas, permite que o amplo acesso de 

informação para os interessados em participar do certame. Nesse prisma, potencializa a 

possibilidade da obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração. Além disso, 

a publicidade por igual propicia a fiscalização dos atos do Poder Público por qualquer 

pessoa. 

A garantia de publicidade tem guarida na CF/88 (art. 5º, XXXIII), constituindo-

se como direito fundamental. Concretizando o desiderato de publicidade, a Lei nº 12.527, 

de 2011, no art. 7º, VI, prescreve que o acesso à informação compreende, dentre outros, 

o direito de ter “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização 

de recursos públicos, licitação, contrato administrativo”. 

Anote-se por fim que, a depender da modalidade de licitação, os prazos de 

publicidade relativos à divulgação dos editais. A regra geral é que, quanto mais complexo 

e vultoso economicamente o procedimento a ser adotado, maior deverá ser o período de 

divulgação do instrumento convocatório. Consoante essa disposição, arremata-se, pois, 

com inspiração na construção de CARVALHO FILHO42, que procedimento licitatório 

sem publicidade se revela como um “zero jurídico”. 

Escorado na legalidade encontra-se o princípio do procedimento administrativo 

formal. Por esta norma, a licitação deve ser desenvolvida sob estrito cumprimento ao 

colacionado na lei, afastando-se arbítrios abusivos do administrador, tais como a criação 

de novas modalidades de licitação. Cuida-se, assim, de princípio que reflete o direito 

subjetivo dos administrados a respeito do dever de fiel observância da legislação aplicável 

(art. 4º da Lei de Licitações).  

É possível identificar que o princípio do procedimento administrativo formal não 

está vinculado somente à lei, como também ao próprio instrumento vinculatório do 

certame43.  

Veja-se igualmente que o procedimento administrativo formal não se confunde 

com formalismo desnecessário, o qual se caracteriza por exigências inúteis e 

                                                
41		JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum. 8ª Ed. 2012. p. 446. 
42  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 28ª Ed. 

2017. p. 250	
43	 Nessa direção, explica Hely Lopes Meirelles que as prescrições relacionadas ao princípio do 

procedimento formal “decorrem não só da lei mas, também, do regulamento, do caderno de obrigações 
e até do próprio edital ou convite, que complementa as normas superiores, tendo em vista a licitação a 
que se refere”. (Direito Administrativo Brasileiro, p. 272) 
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despiciendas. Por isso mesmo, explica MEIRELLES44, não há cogitar de anulação de 

procedimento licitatório diante de “meras omissões ou irregularidades formais”, que, por 

sua irrelevância, não causam lesões aos licitantes tampouco à Administração.  

Vale o ressalte, neste particular, do brocardo francês pas de nullité sanz grief, ou 

seja, não se decreta a nulidade onde não houver dano para nenhuma parte45. Esta é a regra 

dominante nos processos judiciais hodiernamente.  

É possível encontrar em larga escala na doutrina pátria a alusão a outras normas 

princípios aplicáveis à licitação46, do que se pode citar a indistinção (corolário da 

isonomia), vedação à oferta de vantagens (vinculado à moralidade administrativa), 

obrigatoriedade (relacionado à legalidade e submissão ao instrumento convocatório) e 

outros. Não se olvide, igualmente, que princípios gerais de direito são aplicáveis ao 

procedimento licitatório47, como a proporcionalidade, a razoabilidade, o devido processo 

legal, etc.  

Apesar do supradito, considerando as fronteiras estabelecidas para este trabalho, 

é salutar a realização de um corte epistemológico neste momento, visto que se 

compreende que os princípios mais reconhecidos e usuais em sede de licitações já foram 

referidos e, outro viso, concebe-se que a ideia de princípios correlatos se funda no 

desenvolvimento daquelas normas já expressas no art. 3º do Estatuto das Licitações. 

 

 

2.4 Modalidades de licitação 

 

 Cumpre a este trabalho a apresentação das modalidades de licitação prescritas pelo 

Estatuto da Licitação e pela Lei do Pregão. Não há a intenção de realizar mergulhos em 

controvérsias relacionadas às modalidades, restando o ânimo antes por tecer comentários 

de caráter geral, com a devida reserva ao pregão, espécie que, neste mister, está 

contemplado com um capítulo próprio para a sua exploração. 

                                                
44		MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 

272	
45			A esse respeito, colhe-se o STF. RMS 23714. 1ª Turma. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU 13.10.2000: 

“Licitação. Irregularidade formal na proposta vencedora que, por sua irrelevância, não gera nulidade”.	
46		José dos Santos Carvalho Filho se refere a esses princípios outros como “correlatos”. (Manual de Direito 

Administrativo, p. 254 a 268). 
47		Marçal Justen Filho. (Curso de Direito Administrativo, p. 447). 
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 Pode-se reconhecer 6 (seis) modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de 

preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão. Sobre estas, a doutrina48 imprime uma 

classificação em dois grupos, é mencionar, as modalidades definidas em razão do valor 

do contrato (concorrência, tomada de preços e convite) e em razão da natureza do objeto 

(pregão, leilão e concurso). Por emprestar boa didática e sistematização, será adotada esta 

classificação no presente. 

 A apresentação das modalidades será iniciada pelas espécies definidas em razão 

do valor. Cabe antes o apontamento de que, consoante CARVALHO49, a definição de 

valor tem por parâmetro a “amplitude da competição garantida em cada espécie 

licitatório”. Com esse entendimento, a concorrência será obrigatória em se tratando de 

contratações de grande vulto, não havendo limite do valor do futuro contrato. A tomada 

de preços e o convite, espécies, nesta ordem, mais singelas, possuem no procedimento 

menores complexidades, maiores restrições em relação aos concorrentes e limites de 

valores do pretenso contrato. 

 Como bem observa CARVALHO50, “quanto mais simples a modalidade, mais 

restrita a competição e menor o valor das contratações que podem ser feitas por meio 

dela”. Importa salientar aqui que a máxima do “quem pode mais, pode menos”, sendo 

possível a utilização da modalidade mais complexa mesmo ante a um contrato que, pela 

lei, poderia ser alcançado por uma espécie mais simples. 

 Refira-se que os valores atinentes à concorrência, tomada de preços e convite, em 

decorrência de permissivo legal (art. 120 da 8.666), poderão, anualmente, serem revistos 

pelo Poder Executivo Federal, observando como limite superior a variação de preços no 

mercado. A este particular, neste ano foi editado o Decreto nº 9.412, que alterou os tetos 

das modalidades de licitação especificadas no art. 23 da Lei de Licitações. 

 Previamente à apresentação das modalidades de licitação em razão do valor, é de 

bom tom que se estabeleça de logo ser vedado à Administração o fracionamento do objeto 

do contrato, com o objetivo de se esquivar da espécie de certame mais rigorosa em termos 

de procedimento. Nesse passo, sempre que viável, a contratação deverá ser realizada de 

                                                
48		Matheus Carvalho. (Manual de Direito Administrativo, p. 454). 
49		Matheus Carvalho. (Manual de Direito Administrativo, p. 454)	
50		Ibid, mesma página.	
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modo único, por inteiro, evitando-se o fracionamento da licitação doloso51, que, a 

propósito, configura como crime nos termos do art. 89 da Lei nº 8.666/93. 

 A respeito da concorrência, pode-se aduzir que se caracteriza pela universalidade 

e pela complexidade de procedimento. Entende-se por universal porque quaisquer 

interessados, desde que se adequem aos requisitos da lei e do edital, podem concorrer ao 

futuro contrato (art. 22, I, e §1º, da Lei nº 8.666). Por outro viés, singulariza-se pela 

complexidade justamente por se tratar de espécie típica de contratos vultosos, em que, 

devido à universalidade, são cobiçados por um número expressivo de interessados. 

 Em decorrência do caráter universal da concorrência e dos valores vultosos 

relacionados ao objeto, esta espécie possui, dentre as demais modalidades, o maior prazo 

de publicidade do instrumento convocatório (30 ou 45 dias, conforme seja aplicável o 

inciso I, “b”, ou o inciso II, “a”, tudo do art. 21 do Estatuto das Licitações). 

 MEIRELLES52, com perícia, esclarece que não apenas a concorrência será 

obrigatória não apenas em razão do valor do contrato, como por igual, independentemente 

de referencial econômico, “na compra ou alienação de bens imóveis e concessão de 

direito real, justificando-se tal exigência pelo interesse em convocar o maior número 

possível de interessados”. 

 Alerta CARVALHO53 que há também mais três casos em que a lei torna 

obrigatório o uso da concorrência, independentemente do valor do objeto licitado, quais 

sejam os contratos de concessão de serviço público, os contratos de obra celebradas por 

meio empreitada integral e as licitações internacionais54. 

 Com a satisfação pelo cumprimento dos tópicos essenciais sobre a concorrência, 

pode-se seguir para os comentários sobre a tomada de preços. 

                                                
51		Em julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi reconhecida a tese de que os crimes previstos 

no art. 89 da Lei de Licitações (dispensa de licitação mediante fracionamento da contratação) requerem 
do agente a presença do dolo específico de causar dano ao erário e caracterização do prejuízo aos cofres 
públicos. (APn/MG, AÇÃO PENAL 2006/0259090-0, DJ. Em 29.03.2012). 

52	MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 
310.	

53	CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Editora JusPODIVM, 4ª Ed. 2017, 
p. 456 a 457.	

54	Explica Matheus Carvalho que a lei estabelece duas exceções à obrigatoriedade da concorrência para 
licitações internacionais: “a possibilidade de se utilizar a licitação na modalidade Tomada de Preços 
quando a Administração Pública possuir cadastro internacional de licitantes e também a possibilidade 
de se valer da modalidade convite quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País, desde que, 
em ambos os casos, a contratação não ultrapasse os limites de valor das modalidades”. ((Manual de 
Direito Administrativo, p. 457) 
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A principal característica da tomada de preços é a necessidade de que o licitante 

possua cadastro público prévio com a Administração. A propósito de JUSTEN FILHO55, 

isso se justifica por ser a tomada de preços uma licitação mais célere e sumária. O autor 

ainda destaca que também podem ser admitidos no certame interessados que preencham 

os requisitos para a participação até três dias antes da apresentação dos envelopes, ainda 

que não estejam cadastrados (art. 22, §2º, da Lei de Licitações). 

O caráter célere e sumário da tomada de preços se apresenta em decorrência 

justamente da já existência do cadastro prévio do licitante junto à Administração. Como 

expõe MEIRELLES56, tal cadastramento anterior funcionaria como uma “habilitação 

prévia dos licitantes”. Este seria, pois, um ponto que aparta a tomada de preços da 

concorrência, a qual assenta a habilitação como ato autônomo do procedimento da 

licitação, não sendo um requisito. 

Destaque-se que, mesmo já existindo os registros cadastrais dos licitantes junto à 

Administração, a prática dos procedimentos licitatórios mostra não haver, em regra, 

mencionar de abstenção, no decorrer do certame, da fase de habilitação dos interessados. 

Isso se explica por dois principais motivos: a um, o registro cadastral do licitante junto 

ao órgão pode estar desatualizado, conferindo ao administrador a diligência de confrontá-

lo; a dois, o registro cadastral possui sentido amplo, mormente a respeito de certidões 

(trabalhista, federal e outras), devendo-se ser complementado pelos documentos inerentes 

à habilitação no certame em concreto. 

Sobre os registros cadastrais, impede trazer a baila o Decreto nº 3.722, de 2001, 

que, regulamentando o art. 34 da Lei nº 8.666 e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores (SICAF). Consoante art. 1º desse diploma, o SICAF constitui 

o registro cadastral do Poder Executivo Federal, na forma definida neste Decreto, mantido 

pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais.  

A viso deste trabalho, compreende-se que SICAF também poderá ser utilizado 

pelos demais entes da federação, sobretudo com vistas a otimizar os cadastros de 

fornecedores nos bancos de dados da Administração e empreender eficiência às licitações 

do Poder Público57.  

                                                
55		JUSTENCF	FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum. 8ª Ed. 2012. p. 

454. 
56		MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 

316.	
57	 Para Hely Lopes Meirelles, “o cadastro informatizado está apto a fornecer os dados necessários à 

chamada habilitação genérica, referente à capacidade jurídica e regularidade fiscal, mas dificilmente 
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Quanto ao convite, pode-se assinalar que se trata de modalidade mais singela e 

adequada a contratos pequenos valores. Nesta espécie, não se requer a existência de 

registros cadastrais do interessado em participar, afastando-se da tomada de preços.  

O convite (também chamado de carta convite) é a única modalidade de licitação 

em que a Administração pode previamente conhecer os interessados em participar. Isso, 

como explica CARVALHO58, “participarão do certame apenas os convidados, sejam eles 

cadastrados ou não, sendo, no mínimo, 3 (três), salvo comprovada restrição de mercado, 

quando então pode-se realizar o convite com apenas 2 (dois) convidados”. 

De toda maneira, mesmo que a Administração envie a carta convite a apenas 3 

(três) particulares, CRETELLA JR59 explica que outros interessados, desde que estejam 

cadastrados no ramo do objeto a ser licitado, poderão participar do certame, desde que se 

manifestem com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (art. 22, §3º, da Lei de 

Licitações). 

A respeito de concurso, cumpre destacar que se trata de modalidade de licitação 

fulcrada no art. 22, §4º, da Lei nº 8.666/93. Nesta espécie, busca-se eleger trabalho 

técnico, científico ou artístico entre quaisquer interessados em participar, mediante a 

estipulação de um prêmio ou remuneração aos vencedores. 

Como observa CARVALHO FILHO60, o concurso trata-se de “aferição de caráter 

eminentemente intelectual”. De fato, quando a Administração delibera por realizar um 

concurso, vê-se que ela não visa, a priori, a proceder uma contratação, senão a escolher 

projeto de natureza intelectual e, com isso, destinar um prêmio ou remuneração ao seu 

mentor.  

Ressalve-se que, tal como as outras modalidades licitatórios, o concurso também 

deverá contar com um edital de participação, com a indicação da qualificação exigida 

para os participantes, as diretrizes e forma de apresentação do trabalho, as condições de 

realização do concurso e os prêmios a serem concedidos (art. 52, §1º, da LL). Afora, esse 

                                                
teria condições de informar os dados relativos à habilitação específica, que diz respeito à capacidade 
técnica e qualificação econômico-financeira, porque esta varia de acordo com o objeto da licitação 
efetuada. Neste caso, os documentos a ela referentes deverão ser apresentados no momento oportuno”. 
(Direito Administrativo Brasileiro, p. 316) 

58	CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Editora JusPODIVM, 4ª Ed. 2017, 
p. 460.	

59	CRETELLA JR, José. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Forense. 17ª Ed. 2001. 
p. 386.  

60		CARVALHO	FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 28. Ed. 
2015. p. 286. 
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instrumento vinculatório está sujeito a um prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de 

publicidade na imprensa oficial.  

Alerte-se ainda que, consoante o art. 52, §4º, do Estatuto das Licitações, em se 

cuidando de concurso para escolha de projeto, deverá o vencedor autorizar a 

Administração a empregá-lo quando houver conveniência, norma que deverá ser estudada 

em congruência com ao art. 111 do mesmo diploma.  

O leilão, por sua vez, refere-se a modalidade em que quaisquer interessados 

podem: a um, venda de bens móveis inservíveis para a Administração; a dois, venda de 

produtos legalmente apreendidos ou penhorados; a três, alienação de bens imóveis 

prevista no art. 19 da Lei nº 8.666/93. Quanto à última hipótese, importa realçar que, em 

se tratando de bens imóveis, a espécie de licitação obrigatória é a concorrência (art. 17, I, 

e art. 23, §3º), estando a alienação de imóveis de que trata o leilão em sede deexceção. 

A regra geral é que terá o direito de compra o candidado que dedicar o maior lance 

ante o objeto do leilão, com a ressalva de que seja superior à avaliação, conforme 

colacionado no art. 22, §5º, do diploma das licitações61. 

Modalidade outra licitação é o pregão, surgindo com o advento da Lei nº 

10.520/2002. Neste ponto, porém, será resguardado o exame da matéria a momento 

ulterior deste trabalho, dado que será dedicado maior aprofundamento à questão. 

 
 
2.5 Infrações e sanções administrativas relacionadas pela Lei nº 8.666/1993 

 

2.5.1 Infrações administrativas 

 

A Lei nº 8.666/93 enumera no seu corpo infrações administrativas a que se 

assujeitam os licitantes e os contratados pela Administração. Neste trabalho, não se 

mergulhará no mérito de se a Lei de Licitações, por tratar de normas gerais, ao fixar 

infrações e sanções administrativas, não estaria exarcebando a competência fixada pelo 

                                                
61	Maria Sylvia Zanella Di Pietro, refletindo sobre a aplicação do leilão a bens semoventes, aduz: “Nada 

diz a lei sobre bens semoventes; no Decreto-lei nº 2.300/86 era possível inferir, com maior 
tranquilidade, que a modalidade cabível era o leilão, porque o dispositivo a ele referente não fazia 
menção à modalidade de bem, se móvel ou imóvel, e havia a exigência expressa de concorrência apenas 
para a alienação de imóveis. Na Lei nº 8666/93 nada se diz quanto a esse tipo de bem, podendo, no 
entanto, ser-lhe aplicada a mesma regra que se refere aos bens móveis, já que os semoventes, são, em 
regra, considerados uma espécie de bem móvel dotado de movimento próprio (como animais), ao lado 
de outra modalidade que não tem essa característica”. (Direito Administrativo, p. 386). 
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art. 22, XXVII, da CF/88. Será assumido, como o faz a doutrina62 majoritária, que as 

normas sobre infrações e sanções administrativas da Lei nº 8.666/93 pertecem à classe de 

normas gerais, aplicando-se a todos os entes da federação. 

 Por outro lado, não cumprirá, por igual, a este trabalho o estudo minucioso das 

espécies de infrações administrativas relacionadas pela Lei nº 8.666/93, restando 

imperioso, a despeito disso, a apresentação desses tipos. 

 Pode-se iniciar a demonstração das infrações administrativas pela análise do art. 

87, caput, do Estatuto das Licitações. De fato, prescreve este preceito legal que estará 

sujeito a sanções administrativas aquele que inexecutar, total ou parcialmente, contrato 

com a Administração. Importa aperceber então que se trata de infração relacionada ao 

contratado, em fase ulterior à licitação propriamente referida.  

  Parcela significativa da doutrina63 entende que há ofensa do supramencionado 

dispositivo ao princípio da tipicidade64, eis que a lei não discriminou detalhadamente as 

condutas tocantes a referida infração administrativa, somando-se ao fato de que não há 

clareza quanto aos critérios de aplicação das sanções administrativas albergadas pelo 

preceito normativo.  

 Em reforço ao art. 87 do Estatuto das Licitações, o art. 81 informa expressamente 

que constitui inexecução total da obrigação assumida a recusa do adjudicatário em assinar 

o contrato, aceitar ou retirar o termo equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Poder 

Público. Quis a lei com isso alçar à condição de contratado o adjudicatário, de modo a 

sobre ele serem irradiadas as sanções administrativas o art. 8765.   

 Na sequência, indique-se que art. 86 da Lei de Licitações prescreveu outra espécie 

de infração administrativa, qual seja o atraso injustificado na execução do contrato. O 

caput do dispostivo indica a aplicação de multa de mora pelo atraso injustificado, 

mediante a previsão do contrato e no instrumento vinculatório da licitação. Nessa via, vê-

se que a inexistência da aludida colação no edital impede até mesmo a sua aparição no 

contrato, inviabilizando, por conseguinte, a aplicação da multa. Saliente-se que se 

                                                
62	Assim percebeu Felipe Blanco Garcia Guimarães Fleury em aplaudida dissertação de mestrado. (As 

infrações e sanções administrativas aplicáveis a licitações e contratos, p. 89) 
63  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: 

Dialética. 9ª Ed. p. 567. 
64  Consoante o princípio da tipicidade, no caso em que se examina neste trabalho, prescreve que uma 

infração apenas seja observável, no mundo fenomênico, caso se apresente hipótese de incidência 
estritamente definida em lei em sentido estrito. 

65  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: 
Dialética. 9ª Ed. p. 565. 
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vislumbra, por interpretação literal, infração que oferece azo somente à sanção multa, não 

lhe sendo admissível outra espécie de reprimenda administrativa. 

 Ressalve-se, porém, que, consoante o §1º da aludida norma, caso a Administração, 

em virtude do atraso, resolva por rescindir o contrato unilateralmente, será possível a 

aplicação de outras sanções relacionadas na lei. Deve ser absorvido então que a 

examinada infração poderá acarretar a rescisão unilateral da avença, prescindindo, 

quando assim o for, da Administração deliberar pela aplicação da multa. 

 O §2º do sobredito preceito orienta que, caso se assente pela aplicação da multa, 

sem o prejuízo do devido processo administrativo, a Administração descontará o valor da 

respectiva monta da garantia do contratado. Complementando este mandamento, o §3º 

prescreve que, acaso o valor da multa supere a garantia do contratado, responderá este 

pela diferença verificada, afora a perda daquela. Neste sentido, poderá a Administração 

realizar deduções de pagamentos futurs devidos ao contrato ou proceder cobrança 

judicial. 

 Na continuação da apresentação das infrações administrativas contidas da Lei nº 

8.666/93, afigura-se o art. 8866 do diploma como norma que alberga três espécies 

distintas. Alerte-se que estas não se alinham propriamente com a execução do contrato, 

porém, invariavelmente, imprescidem da existência de um vínculo contratual com a 

Administração. 

 O inciso I do art. 88, destarte, cuida do que se conhece como fraude fiscal. Prevê 

a a cominação das sanções administrativas relacionadas pelos incisos III e IV do art. 87 

do Estatuto das Licitações (suspensão do direito de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade) às “ empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 

Lei, tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos”.  

É conferível que esta infração requer, como pressuposto material, a existência de 

condenação definitiva concernente ao crime de fraude fiscal em ligação com avenças 

tocadas pela Lei de Licitações. Em outras palavras, pode-se dizer que a aplicação da 

sanção administrativa decorre de efeito secundário à condenação criminal. Como explica 

                                                
66  Refletindo sobre este preceito normativo, Marçal Justen Filho, com proficiência, aduz que “verifica-se 

o mesmo defeito da ausência de definição precisa dos pressupostos da sanção. Os diversos incisos do 
art. 88 são genéricos, sem obediência ao princípio da tipicidade”. (Comentários à lei de licitações e 
contratos administrativos, p. 576). 
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FLEURY67, a decisão de aplicar a sanção decorrente da ora investigada infração deriva 

de um estudo da Administração a particular do nexo existente entre a fraude fiscal e dado 

contrato administrativo; veja-se que diferente seria dizer que o ente administrativo 

poderia ingressar no mérito da ocorrência da fraude fiscal,  o que, repise-se, não seria 

possível. 

O inciso II do art. 88, por seu modo, ilumina infração administrativa concernente 

à prática de atos ilícitos com mira a frustrar os objetivos da licitação. Tal como se dá em 

relação ao inciso I, aqui também há previsão da cominação das sanções albergadas pelo 

art. 87, III e IV. Faz-se aguda crítica ao legislador que não delineou, com precisão, quais 

seriam os atos ilícitos a serem alcançados pela infração, conferindo lesão ao princípio de 

tipicidade.  

De toda forma, com o advento da Lei nº 12.846, de 2013, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas68 pela prática de atos contra 

a Administração, o problema da atipicidade foi amenizado – não resolvido. Isso porque a 

referida lei, a particular das licitações, aponta como ilícitos os atos de frustrar ou fraudar, 

mediante ajuste, a natureza competitiva; impedir, perturbar e fraudar o procedimento; 

afastar ou tentar o afastamento de licitante por fraude ou oferta de qualquer vantagem; 

frardar o procedimento; e criar com fraude pessia jurídica visando a sua participação no 

certame69. 

Pensa-se, apesar disso, que se segue sem resolução a panorama ofensivo ao 

princípio da tipicidade, pois os ilícitos assinaldos pela Lei nº 12.846, de 2013, possuem 

configuração demasiadamente aberta e subjetiva. Veja, por exemplo, a conduta de 

“impedir, perturbar e fraudar o procedimento”. Milita-se que o mais desejado seria que a 

legislação discriminasse, dentro do possível e das possibilidades do uso da linguagem, 

                                                
67 FLEURY, Felipe B. Guimarães.  As infrações e sanções administrativas aplicáveis a licitações e 

contratos (Leis 8.666/93, 10.520/02, 12.462/11 e Lei 12.846/13). Dissertação (Mestrado em Direito). 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016, p. 112-113. 

68 José dos Santos Carvalho Filho, em importante observação acerca da Lei nº 12.846/2013, mormente no 
tocante às licitações, propugna que “apesar de aplicável às pessoas jurídicas e à sua responsabilização 
administrativa e civil, o referido diploma deixou claro que as providências adotadas contra aquelas em 
nada afetariam a responsabilização de agentes por ato de improbidade, regulados pela Lei nº 8.429/1992, 
e por ilícitos alcançados pelo Estatuto e legislação correlata (art. 20). É de inferir-se, então, que a 
ilicitude que atinge os atos praticados por pessoas jurídicas estende-se às condutas individuais dos 
respectivos autores. (...) Por outro lado, e diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, não 
ficou prevista sanção administrativa para empregados daquelas, quando autores dos ilícitos”. (Manual 
de Direito Administrativo, p. 311) 

69 Art. 5º, IV, “a” a “e”, da Lei nº 12.846, de 2013.	



 

 

34 

quais condutas representariam, v.g., perturbação ao procedimento, com a devida 

orientação quanto à dosimetria de eventual sanção. 

Na sequência, distingue-se o inciso I do II, tudo do art. 88 pela prescindibilidade 

que este segundo reputa a propósito da existência de crime, embora, obviamente, atos 

típicos criminais se amoldem ao gênero ato ilícito. A outra banda, releve-se tais atos 

ilícitos não deverão ser de qualquer estirpe, senão aqueles efetivamente frustem os 

objetivos da licitação. Sobre os objetivos, reputa-se neste trabalho que sejam, a teor do 

lapidado no tópico sobre as finalidades da licitação70, a obtenção da proposta mais 

vantajosa ante a futuros contratos, a garantia de isonomia nas contratações públicas e a 

promoção da política nacional de desenvolvimento sustentável. 

Encerrando o art. 88, o inciso III indigita a infração de demonstração de 

inidoneidade para contratar com a Administração. Deve-se destacar, primeiramente, que 

essa demonstração deverá ser realizada em diálogo com a existência de contrato derivado 

das disposições da Lei nº 8.666/93.  

Neste ponto, também se fazem coerentes as críticas eixadas pelo princípio da 

tipicidade, dado o caráter generalista delineado pelo legislador à presente infração 

administrativa. Efetivamente, pode-se indagar quais seriam os parâmetros balizadores 

para a aferição do contéudo vinculado à inidoneidade para contratar com a 

Administração. 

Releve-se que as sanções consectárias da verificação da examinada infração 

também se subsumem nas possibilidades dos incisos III e IV do Estatuto das Licitações. 

Cumpre, portanto, renovar a desaprovação pelo fato do legislador não ter levantado 

critérios para o administrador, no seio do devido processo administrativo, deliberar sobre 

a coima a ser adotada, máxime em se tratando de hipóteses de sanções cujos efeitos são 

bastante gravosos para o contratado. 

É possível ainda assinalar que o art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93 consignou outro 

tipo de infração administrativa71. O caput do indigitado dispositivo cuida da necessidade 

da Administração designar representante para acompanhar a execução de dada 

contratação (gestor e fiscal do contrato), detalhando, no §1º, que este agente “anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”. Do 

                                                
70			Tópico 2.1.2 deste trabalho. 
71  Feliz percepção de Felipe B. Guimarães Fleury (As infrações e sanções administrativas aplicáveis a 

licitações e contratos, p. 128) 
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exposto, pode-se nominar a infração de “falta ou defeito na execução, como proposto por 

FLEURY72. 

Nesse jaez, parece razoável imaginar a possibilidade da aplicação da advertência 

(art. 87, I, da Lei de Licitações) pela autoridade competente (art. 67, §2º, da Lei nº 8.666), 

por provocação do gestor e fiscal do contrato, quando da verificação de faltas ou defeitos 

oriundos do labor do contratado. Evidentemente, as faltas e defeitos observados 

vinculam-se aos termos estabelecidos edital, mormente aqueles adstritos ao projeto básico 

ou termo de referência da licitação. 

 

 

2.5.2 Sanções administrativas 

 

A doutrina é pacífica ao indicar que as sanções administrativas decorrentes da Lei 

nº 8666/93 são aquelas referidas no art. 87: advertência, multa, suspensão de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 

dois anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

 Cabe, também neste momento, a apresentação das generalidades relacionadas a 

cada uma dessas espécies de sanção. Sem embargo, prefere-se antes a iluminação de 

algumas referências que se adequam aos quatro tipos de reprimendas da Lei de Licitações, 

de modo a, posteriormente, delinear-se as princiais distinções e características 

particulares. 

 O direito de defesa constitui exigência prévia à aplicação de qualquer das sanções 

administrativas aludidas73. Trata-se de exigência com matiz constitucional tocada pelo 

art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Assim, eventual cominação de reprimenda 

sem a garantia da defesa prévia, perfectibilizada pelo binômio contraditório e ampla 

defesa, estará eivada de ilegalidade. Em verdade, a aplicação de quaisquer uma das 

indigitadas sanções imprescinde da realização do devido processo administrativo74, 

terreno em que se garantirá o direito de defesa do contratado ou licitante. 

                                                
72  FLEURY, Felipe B. Guimarães.  As infrações e sanções administrativas aplicáveis a licitações e 

contratos (Leis 8.666/93, 10.520/02, 12.462/11 e Lei 12.846/13). Dissertação (Mestrado em Direito). 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016, p. 128. 

73		Art. 87, caput, do Estatuto das Licitações. 
74		CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodvm. 4ª Ed. p. 554. 
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 É importante referir também que a aplicação da sanção deverá estar acolhida pelo 

princípio da proporcionalidade. Esta norma é de suma importância quando se pretende 

limitar ou atingir qualquer sorte de direito fundamental, buscando expor que eventual 

sancionamento deverá ser compatível com a gravidade e reprovabilidade da infração.  

 Ao refletir sobre a proporcionalidade na aplicação da sanção, deve o 

administrador provar sua medida em cotejo com os subprincípios da exigibilidade, a 

adequação e a proporcionalidade em sentido estrito75. Desse modo, será proporcional a 

sanção que, simultaneamente, for estritamente exigível no caso concreto, adequada e 

trouxer uma relação de correspondência entre o fim a ser alcançado e os meios utilizados, 

a qual deverá ser, juridicamente, a “a melhor relação de correspondência possível”76. 

 Comum à aplicação da sanção ainda será o direito de interposição de recurso 

administrativo ante a decisão de imputação de reprimenda. Tal faculdade do administrado 

tem fundamento nos direitos de petição e ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso 

XXXIV, “a” c/c LV, da CF/88).  

 Em se tratando de advertência, multa e suspensão temporária, caberá recurso, no 

prazo de cinco dias úteus a contar da intimação da decisão, o qual será dirigido à 

autoridade superior, por meio do agente que aplicou a sanção. Este poderá, no prazo de 

cinco dias, reconsiderar a decisão ou, no mesmo prazo, dirigir o recurso à autoridade 

competente, que também possuirá cinco dias, contados do recebimento, para deliberar 

sobre o pedido (art. 109, I, “f”, e §4º da Lei 8.666/93). 

 Nos termos do §2º do suprarreferido dispositivo, a autoridade administrativa 

poderá conceder caráter suspensivo ao recurso. Adota-se neste trabalho o entendimento 

de que o efeito suspensivo deverá ser concedido quando, prima facie, for verificada a 

fumus bonis iuris, sem o prejuízo da devida fundamentação.  

Se o caso for de declaração de inidoneidade, caberá pedido de reconsideração à 

autoridade que aplicou a sanção, sendo o prazo de dez dias, contados da intimação (art. 

109, III, da Lei 8.666/93). 

Destacados os principais pontos comuns às sanções da Lei de Licitações, oportuno 

é tratar de cada reprimenda particular.  

                                                
75		ALBUQUERQUE, José Cândido Lustosa Bittencourt de. O sigilo no inquérito policial e o direito à   

ampla defesa. São Paulo: Malheiros. 2017, p. 76-77. 
76		Ibid, p. 77.	
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A advertência77 (art. 87, I) corresponde à sanção de menor gravidade, tocável a 

contratos de valores pequenos. No escólio de JUSTEN FILHO78, ela possui dois efeitos 

peculiares: primeiro o de sujeitar o particular a uma “fiscalização mais atenta”; o segundo 

consiste na “comunicação de que, em caso de reincidência (específica ou genérica), 

haverá punição mais severa”.  

Tem-se por certo que a lei não fixou critérios objetivos para a imputação da 

advertência, não havendo certeza se a ideia de “valores diminutos do contrato” deva ser 

examinada em relação a um valor pré-estabelecido, servindo a todo e qualquer vínculo 

ou se, alternativamente, deva ser perquerido no caso concreto. 

A questão é deveras tormentosa. Imagine-se a situação em que um contratado  

descumpra totalmente dada avença que albergue o valor total de R$ 100,00 (cem reais). 

Cuida-se de valor, em tese, diminuto, mas que se escora em contrato cujo objeto é de 

suma importância para um hospital público, por exemplo. Deveria o contratado ser 

advertido? Entende-se neste trabalho que, ante ao retumbante silêncio do Estatuto de 

Licitações, deverá o administrador, com o máximo de diligência, mensurar o grau de 

lesividade decorrido do descumprimento e o histórico de punições referido àquele 

contratado, de modo a deliberar sobre o cabimento da advertência. 

Outrossim, perfilha-se o entendimento de FLEURY79 a respeito da possibilidade 

de cominação de advertência tocante à prescrição do art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93. De 

fato, pode o gestor e fiscal do contrato, diante de faltas e defeitos do contratado, solicitar 

à autoridade competente que este seja advertido, mormente com o desiderato de que haja 

percepção, por turno do particular, do grau de seriedade e atividade da fiscalização da 

avença, compelindo-o a esmeirar-se na busca pela melhoria.   

 A respeito da multa, impende analisar que se alude a uma penalidade pecuniária 

e a previsão do valor deve estar escorada no contrato e no edital80 (para os casos em que 

este possa ser substituído por um instrumento equivalente, na forma do caput do art. 62 

                                                
77		Matheus Carvalho, em lição perfilhada por este trabalho, compreende que a advertência deverá ser 

sempre por escrito. (Manual de Direito Administrativo, p. 553).		
78	 	JUSTEN	FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum. 8ª Ed. 2012. p. 

547. 
79		Vide p. 34 e 35 deste trabalho.	
80		Marçal Justen Filho preleciona que a “ausência de previsão de multa no edital e no contrato inviabiliza 

sua exigência”. (Curso de Direito Administrativo, p. 547). Em idêntico sentido, o STJ, no REsp nº 
709.378/PE, 1ª T. Rel. Min. Teori Zavascki. DJ em 21.10.2008, já se pronunciou ser inviável a aplicação 
de penalidade ao adjudicatário que se recusa a assinar o contrato (Lei 8.666/93, art. 81) sem que ela 
tenha sido prevista no edital (art. 40, III, do referido diploma legal)”. 
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da Lei 8.666/93). Dessa maneira, o estes deverão estabelecer, com minudência, quais as 

condições para a aplicação da pena. 

 Quanto à aplicação da multa, importa observar o já tratado supra sobre o devido 

contejo com a garantia (art. 86 e seus §§, Lei 8.666/93). Vale dizer, se a pena pecuniária 

tiver valor menor que a garantia, poderá a administrar deduzir o valor daquela em relação 

a esta. Se, por outro modo, tratar-se de monta superior, responderá o contratado pelo valor 

da garantia acrescida da diferença. 

 Esclarece-se também que, com estribo no art. 87, §2º da Lei de Licitações, a multa 

poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos incisos I, III e IV 

daquele dispositivo, assegurado, sempre, a defesa prévia em regular processo 

administrativo. 

 Finalmente, cumpre aferir que a multa poderá ter natureza moratória (atraso na 

prestação do objeto)  ou compensatória (inadimplemento total ou parcial da prestação 

devida). Em qualquer caso, repise-se que o contrato e o edital deverão estabelecer os 

prazos de tolerância tocantes ao atraso na prestação do objeto, valor incidente da multa 

por dia de atraso, valor da compensação pelo inadimplemento, forma de pagamento e 

quaisquer outros aspectos referentes ao mote. 

 O art. 87, III, do Estatuto das Licitações, por sua vez, estebelece a a sanção de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e licitar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. Inicialmente, é importante 

estabelecer que se tange pena extremamente grave, pressupondo uma conduta 

extremamente danosa pelo particular.  

 BANDEIRA DE MELLO81, refletindo sobre o rigor da suspensão de licitar e 

contratar com a Administração, entende que esta pena somente será possível “no caso de 

atos tipificados na lei como crimes, pois não se admitiria seu cabimento em outras 

hipóteses sem que exista a descrição legal outros casos de seu cabimento.” Releve-se que 

o aplaudido autor estende tal entendimento também para a declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar com a Administração Pública. 

A diligência do renomado administrativista é compreensível, dado que, como já 

referido, as infrações administrativas colacionadas pela Lei 8.666/93 carecem 

                                                
81		BANDEIRA DE	MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 26ª 

Ed. 2009. p. 634. 
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copiosamente de descrições precisas, sem qualquer relação objetiva com as 

consequências jurídicas (sanções), ferindo de morte o princípio da tipicidade.  

Este trabalho, contudo, não perfilha do entendimento acima destacado, eis que se 

compreende que há casos em que o inadimplemento de uma prestação pelo particular 

pode possuir efeitos tão (ou mais) danosos que aqueles decorrentes de crimes licitatórios. 

Basta-se pensar em contrato cujo valor seja milionário e para a construção de um centro 

de tratamento de pessoas com câncer. É facilmente aferível que o produto do 

inadimplemento do contrato (atraso na construção, necessidade de realização de nova 

licitação, desacolhimento de doentes, etc) é lastreado por extrema lesividade à sociedade, 

sendo, pois, adequada a reprimenda de suspensão de licitar e contratar com a 

Administração.  

Há divergência pulsante na doutrina e nos tribunais a respeito da abragência da 

sanção ora tratada.  Há dissonância a respeito do fato de que os efeitos da suspensão se 

restrigem ao órgão sacionador, se ao ente político em que se assenta o órgão sancionador 

ou se a toda à Administração Pública. Tal controvérsia, neste trabalho, possuirá, mais à 

frente, tratamento específico, motivo pelo qual, neste momento, a discussão será 

arrefecida. 

Também cabe sufragar o disposto por CARVALHO FILHO82 a particular do 

efeito da examinada pena ante os contratos do particular então vigentes. Para o autor, os 

ditos contratos não estarão tocados por uma “rescisão automática”, devendo, se houver 

conveniência, instaurar-se o devido processo adminstrativo para a extinção do termo. 

“Significa, pois, que os efeitos da punição são ex nunc, ou seja, incidemapenas para as 

licitações e contratações futuras”. 

Na sequência, tem-se, com espeque no art 87, IV, a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. Tal como a suspensão 

de licitar e contratar, aqui se apresenta reprimenda extremamente grave, pressupondo, 

pois, conduta superlativamente séria pelo particular. 

Uma diferença expressiva entre a declaração de inidoneidade e a suspensão de 

licitar e contratar estaria assentada nos prazos relacionados às mesmas. É que, na primeira 

                                                
82	CARVALHO	FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 

2017. p. 230.	
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figura, não há prazo limite para a irradiação de efeitos83, enquanto na segunda o espaço 

máximo temporal será de 2 (dois) anos.  

Interessante observação acerca da declaração de inidoneidade encontra-se em 

quem poderá aplicar esta sanção. Pela forma do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, a 

competência será exclusiva do Ministro de Estado ou Secretária Estadual ou Municipal, 

conforme o caso. Do que se analisa, quis a lei alçar realmente a declaração de 

inidoneidade aos casos mais gravosos, restringindo sobremaneira as autoridades 

competentes para aplicá-la. 

Na mesma toada, a reabilitação, que se constitui na interrupção dos efeitos da 

declaração de inidoneidade, a propósito do art. 87, §3º, do Estatuto das Licitações, apenas 

poderá ser concedida pela mesma autoridade que aplicou a sanção, reforçando ainda mais 

a natureza custosa do gravame. 

É importante, em contrapartida, observar com cuidado a ressalva sublinhada por 

CARVALHO FILHO84 ao destacar que o Supremo Tribunal Federal, no MS nº 30.788, 

de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu que, comprovada a infração grave, 

a declaração de inidoneidade poderia ser aplicada também pelo Tribunal de Contas da 

União, com fundamento no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 46 da Lei Orgânica (Lei nº 8.443/1992), quando exerce a função fiscalizatória 

constitucional.  

Convém novamente renovar severa crítica a respeito da ausência de especificação 

legal no tocante às hipóteses de cabimento das sanções da Lei nº 8.666, máxime em 

relação à suspensão de licitar e contratar e declaração de inodoneidade85, que representam 

penas de caráter extremamente grave.  

 

  

 

 

                                                
83		Na dicção de Marçal Justen Filho, “determina-se que ‘reabilitação’ do sujeito declarado inidôneo poderá 

ser concedida apenas após decorrido prazo de dois anos e mediante ressarcimento pelo interessado dos 
prejuízos derivados de sua conduta”. (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, p. 
574). 

84		CARVALHO	FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 
2017. p. 230.	

85		Marçal Justem Filho chega a propugnar que as sanções dos incisos III e IV da Lei nº 8.666 só poderão 
ser aplicadas quando a lei definir os pressupostos para a cominação, restando, pois, no presente, vedação 
da Administração em imputá-las a particulares. (Ibid. mesma página)	
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3. O PREGÃO 

 

3.1 Definição 

 

 Cumpre sublinhar antes  de tudo que a definição apresentada para licitação em 

linhas anteriores86 também se aplica ao pregão. Não poderia ser diferente, considerando 

que o pregão representa uma modalidade de procedimento licitatório e, por isso, deverá 

estar informado pelo conceito geral. Por outro lado, a ora examinada espécie de licitação 

possui características particulares e é por meio destas que se proporá um conceito mais 

completo possível e adequado. 

 No primeiro momento, com espeque no § único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 

2002, o pregão é modalidade hábil à contratação de bens e serviços comuns. Realmente, 

como infra será pormenorizado, o referido diploma legal ofereceu como novidade a 

categoria “bens e serviços comuns”, acomodando-a à modalidade de licitação pregão, 

fato que permite, regra geral, afastar tal tipo contratação de procedimentos outros 

licitatórios.  

Realce-se, inclusive, que, no âmbito da Administração Pública Federal, em se 

cuidando da aquisição de bens e serviços comuns, deverá ser adotado obrigatoriamente o 

pregão como modalidade licitatória. 

 Em seguida, desta vez eixado pelo §2º do art. 2º da supracitada lei, observa-se que 

o pregão, no seu desencadear, poderá ser realizado por meio da utilização de recursos de 

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. Neste ponto, cabe o 

ressalte de que o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, regulamentou a forma 

eletrônica do pregão, importando com isso mencionar que a analisada modalidade poderá 

ocorrer em forma presencial (comum) ou eletrônica. 

 A grande diferença entre o pregão comum e o pregão eletrônico reside no fato de 

que, no segundo, como explica CARVALHO87, escorado em lição de JUSTEN FILHO, 

não há o “comparecimento físico do interessado à repartição que promove a licitação, 

nem há encaminhamento de documentos, tudo se passa virtualmente”.  

 De fato, no pregão eletrônico, a participação do interessado imprescinde somente 

do credencimento deste perante algum órgão público. No âmbito federal, esse 

                                                
86	Remete-se o leitor ao tópico 2.1.1 deste trabalho. 
87	CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodvm. 4ª Ed. p. 465.	
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cadastramento se constitui por intermédio do SICAF (Sistema de Cadastramento de 

Fornecedores do Governo Federal), o qual já fora referido neste trabalho quando do 

tratamento dos registros cadastrais de particulares junto aos órgãos públicos. 

 Esclareça-se outrossim que o art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 prescreve que, no 

âmbito da Administração Pública Federal, além de obrigatório o emprego do pregão para 

a aquisição de bens e serviços comuns, será a forma eletrônica observada 

preferencialmente.  

No compreender deste trabalho, caso a Administração delibere pelo uso da forma 

comum do pregão, deverá, nos autos do procedimento, justificar a escolha fulcrada em 

razão de interesse público.  

Isso porque, com o pregão eletrônico, intenta-se: a um, maximizar a 

competitividade entre os licitantes, visto que, com a ferramenta da internet, interessados 

de qualquer rincão do país poderão participar, desde que se adequem à disiciplina 

editalícia; a dois, garantir a isonomia e transparência do procedimento. Destarte, apenas 

concretas razões de interesse público teriam o condão de afastar a forma eletrônica. 

Expresse-se que o pregão, como parte da doutrina acolhe, é igualmente conhecido 

como “leilão reverso”. Tal se dá posto que, no leilão, a Administração busca a maior 

vantajosidade por intermédio do maior lance ofertado para o objeto do certame. No 

pregão, ocorre justamente o contrário, ou seja, a procura será sempre pelo lance com 

menor preço.  

Isso permite entender que o pregão será sempre do tipo menor preço88. A razão 

para essa estipulação recosta-se principalmente na natureza comum dos bens e serviços 

cabíveis de serem contratados por via dessa espécie de procedimento licitatório, assim 

como à celeridade inata ao mesmo, não comportando, pois, exames acurados voltados à 

técnica, como se dá, a título de ilustração, no concurso.  

Outra importante característica do pregão é que, a respeito do futuro contrato, não 

há qualquer tipo de limite de valor. De acordo com CARVALHO FILHO89, trata-se de 

efetiva novidade concernente ao tema licitações, destacando que tal representa “critério 

                                                
88	Matheus Carvalho. (Manual de Direito Administrativo, p. 465). 
89		CARVALHO	FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 

2017. p. 230. No mesmo passo se mantém Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, p. 
386).	



 

 

43 

diametralmente oposto aos adotados paras as modalidades gerais do Estatuto, cujo 

postulado básico (...) é a adequação de cada tipo à respectiva faixa de valor.”90  

Do que se apresentou, pode-se conceituar o pregão, em termos gerais, como 

modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, cuja dispusta se 

encerra em sessão pública, presencial ou eletrônica, para a classificação e habilitação de 

proposta que melhor privilegie o interesse público, sempre sob o tipo menor preço e sem 

qualquer tipo de limite relativo ao valor do futuro contrato. 

 

 

3.2 Legislação específica aplicável 

 

 Antes de se realizar um estudo sobre a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, é 

salutar a digressão a propósito do próprio pregão e suas regulamentações, de sorte a se 

aferir o conteúdo do que hoje é a legislação específica aplicável ao mote. 

 Em um primeiro momento, como bem descreve CARVALHO91, o pregão foi 

idealizado como espécie particular das agências reguladoras, vez regulado pela Lei nº 

9.472, de 1997, a qual compôs a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), e 

Lei nº 9.478/97, que instituiu a ANP (Agência Nacional do Petróleo). Os referidos textos 

legais assentavam que essas autarquias em regime especial “realizariam procedimento 

licitatório nas modalidades pregão e consulta92”. 

 Em momento ulterior, o pregão passou a ser regulado por uma série tormentosa 

de medidas provisórias, as quais tiveram como ponto de partida a MP nº 2.026, de 2000. 

Esta estendeu a aplicação da modalidade de licitação para os órgãos e entidades da 

União93, vedando-a, contudo, para ser empregada pelos demais entes da federação. 

                                                
90		A Medida Provisória nº 2.182-18/2001 carreava de modo expresso no seu art. 2º que o pregão poderia 

ser adotado qualquer que fosse o valor a ser contratado. José dos Santos Carvalho Filho acena, com rara 
felicidade, que “embora aquela norma esteja revogada, deve entender-se que não há restrição quanto ao 
valor, eis que todo o sistema do pregão foi calcado no critério da natureza dos bens e serviços, além de 
que não há qualquer restrição quanto ao valor da contratação. (Manual de Direito Administrativo, p. 
321).  

91		CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodvm. 4ª Ed. p. 463.	
92	 Matheus Carvalho destaca que a “consulta continua a ser regulamentada pelas leis das agências 

reguladoras, porém é pouco utilizada pelo fato de não estar regulamentada na lei geral de licitações e 
porque não tem o seu procedimento estabelecido (a lei somente estipula que caberá a consulta nas 
hipóteses em que não for cabível o pregão). (Ibid. mesma página). 

93		Na dicção do art. 1º da MP 2.026/2000, “para a aquisição de bens e serviços comuns, a União poderá 
adotar licitação na modalidade pregão, que será regido por esta Medida Provisória”. 
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 Uma série de críticas foram levantadas à medida provisória acima apontada. 

MEIRELLES94 observa que, por não se tratar de norma geral, vez confinada a irradiar 

efeitos sobre a União, dúvidas surgiram no tocante à constitucionalidade da MP, posto 

que o art. 22, §8º, da Lei de Licitações, “veda a criação de outras modalidades de 

licitações, salvo, é claro, se introduzidas por outra norma geral.” 

 Em razão do apresentado, BANDEIRA DE MELLO95 assevera que o “pregão 

nascera inconstitucional, mas que em decorrência da Lei nº 10.520, de 17.7.2002 fora 

convalidado, pois em nada se opõe a que também seja considerada ela norma geral”.  

 CARVALHO FILHO96 reverbera as críticas da doutrina sobre a 

inconstitucionalidade das medidas provisórias que circunscreveram o pregão ao âmbito 

da União. Consigna que a restrição em exame conferia ofensa ao princípio da 

razoabilidade e ao princípio da vedação à outorga de preferências e vantagens  em favor 

de apenas algumas pessoas da federação, com fundamento no art. 19, III, CF97.  

 Em 17 de julho 2002, a Medida Provisória nº 2.182-18, sucessora da já referida 

Medida Provisória nº 2.026, de 2000, foi convertida na Lei nº 10.520, instituindo o pregão 

como modalidade de licitação, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, para a aquisição de bens e serviços comuns. Vê-se, pois, que esse diploma 

legal resolveu a anomalia albergada pelas medidas provisórias que o antecederam.  

 Possuindo a estirpe de norma geral, a Lei nº 10.520/2002 possui os regramentos 

gerais tocantes à matéria pregão. Nesse passo, é possível que Estados, Municípios e 

Distrito Federal editem normas específicas a serem aplicadas em seus procedimentos, 

desde que não afrontem, claro, as linhas gerais da Lei do Pregão. 

 No âmbito federal, a Lei do Pregão é regulada pelo Decreto nº 5.450, de 2005, 

regulamentando o pregão na forma eletrônica, e Decreto nº 7.174, de 2010, disciplinando 

sobre a aquisição de bens e serviços de informática por intermédio do pregão.  

 Importa, finalmente, estalececer que a Lei nº 10.520/2002 foi promulgada com 

apenas um veto presidencial. Refere-se ao caput do art. 2º, que previa, além da 

                                                
94		MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 205. p. 

320. 	
95		BANDEIRA DE	MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 26ª 

Ed. 2009. p. 556. 
96		CARVALHO	FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 

2017. p. 318.	
97  Art. 19, III, CF: “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: criar distinções 

entre brasileiros ou preferências entre si”. 
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possibilidade do uso do pregão para contratos futuros de qualquer valor, a vedação ao seu 

uso para contratações serviços de transporte de valores e de segurança privada e bancária. 

 Nas razões para o veto, expôs-se que a redação do indigitado preceito legal 

imporia proibição de contratação de serviço de vigilância, “com impaco indesejável sobre 

os custos e agilidade de procedimentos que estão atualmente em plena disseminação.” 

Propugna-se, neste trabalho, coerente o veto do examinado enunciado, eis que não se 

vislumbram óbices de ordem técnica ou jurídica para a contratação de serviços de 

vigilância, sendo, em verdade, objeto ordinário nas licitações públicas em geral. 

 Finalmente, convém trazer à baila que a Lei nº 10.520/2002 é regulamentada pelo 

Decreto nº 3.555, 8 de agosto de 2000. Este diploma fora elaborado para regular a Medida 

Provisória nº 2.026-3, de 28 de julho de 2000, mas tem plena aplicação no âmbito da atual 

Lei do Pregão. 

 

 

3.3 Princípios do pregão 

 

 O pregão, embora seja uma modalidade de licitação e, portanto, deva se amoldar 

àqueles princípios comentadas pela Lei nº 8.666/93 no seu art. 3º, possui características 

peculiares, principalmente quanto ao seu procedimento. Esse apontamento é suficiente 

para sugerir que essa espécie possua princípios informadores próprios, o que, de fato, 

ocorre. 

 Os princípios do pregão foram colocadose pelo art. 4º do Decreto nº 3.555/2000, 

quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, celeridade, 

finalidade, razoabilidade, competitividade, preço justo, seletividade e comparação 

objetiva das propostas. 

 É averiguável que os referidos princípios em sua maioria já foram previstos pela 

Lei de Licitações (art. 3º) ou pela própria Constituição Federal (art. 37). Não podia ser 

diferente, pois o pregão reflete uma modalidade de licitação e representa, para usar as 

aplaudidas palavras de JUSTEN FILHO98, “atividade administrativa”do Poder Público, 

permeada pelo regime jurídico geral dos atos da Administração Pública. 

                                                
98		JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo: 

Dialética. 2003. 2ª Ed. p. 53.	
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 Superada essa constatação, quer-se chamar a atenção para os princípios da 

celeridade e da competitividade.  

 Já se pode alertar que o pregão representa uma modalidade de licitação eixada 

sobre a ideia de celeridade. Vários são os indícios disso: inversão de fases, informalidade 

na apresentação de lances orais99, a natureza dos bens e serviços possíveis de serem 

contratados, etc.  

 Reconhece NIEBUHR100 que a celeridade constitui um subprincípio da eficiência, 

que tem assento constitucional. Para o autor, “celeridade envolve o tempo necessário para 

realizar a licitação, que deve ser o mais breve possível.” A melhor lição a ser colhida, 

portanto, é a de que, por meio de pregão, busca-se a melhor qualidade da contratação, 

com o melhor preço e em menor espaço de tempo.  

 A turno do princípio da competitividade, deve-se entendê-lo como um dever da 

Administração de fomentar a disputa no certame, buscando atingir, para tal, o maior 

número possível de interessados. Com efeito, no pregão, por seu procedimento mais 

singelo, procura-se angariar o máximo possível de candidatos à futura contratação. 

 Voltar-se-á, mais à frente, a discutir o princípio da competitividade. 

    

  

3.4 Finalidade da “nova modalidade” e pressuposto  

 

 O apresentação que ora se pretende realizar está fulcrada nos objetivos a serem 

atingidos por meio intermédio do pregão. De fato, sendo essa espécie posterior à edição 

da Lei nº 8.666/93, presume-se que ele carreia propósitos particulares, respeitando sempre 

as normas gerais do Estatuto das Licitações. 

 A exposição de motivos levantados pelo Congresso Nacional101, em 21 de agosto 

de 2001, para a propor a Medida Provisória nº 2.182-18, depois convertida em Lei nº 

10.520/2002, é de suma para o discernimento das finalidades do pregão.  

                                                
99	 José dos Santos Carvalho Filho encontra nessa característica os princípios da oralidade e da 

informalidade. (Manual de Direito Administrativo, p. 319-320). Neste trabalho, prefere-se enfrentar a 
oralidade e informalidade como características do pregão.	

100	NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte: Forúm. 7ª Ed. 2015. p. 
35.	

101			Exposição de motivos para a Medida Provisória nº 2.182-18. Disponível em: <http://www2.camara.leg 
.br/legin/fed/lei/2002/lei-10520-17-julho-2002-472321-exposicaodemotivos-150131-pl.html>. Acesso 
em 14.09.2018. 
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 Naquela exposição de motivos, destacou-se que o pregão permitiria um 

incremento do regime de licitações por meio do incentivo à competitividade, à redução 

de despesas e às celeridade102 e desburocratização do procedimento licitatório para a 

aquisição de bens e serviços inerentes aos gastos com o custeio da máquina 

administrativa. 

 No tocante à redução de despesas, para ilustrar, expôs o Congresso Nacional que 

a Lei nº 9.472, de 1997, que instituiu o emprego do pregão pela ANATEL (Agência 

Nacional de Telecomunicações), permitiu que esta agência reguladora conseguisse 

reduzir cerca de 22% os valores dos contratos decorrentes de licitações. Afora, na seara 

da celeridade, asseverou que, com o pregão, a ANATEL encurtou em cerca de 20 (vinte) 

dias suas licitações.  

 A faculdade do uso das novas tecnologias da informação igualmente foi salientada 

pela apontada exposição de motivos. Assim, mencionou-se a importância da integração 

das compras públicas com a rede mundial de computadores, tanto como veículo de 

divulgação quanto de execução. Veja-se que a consonância do pregão com esses 

instrumentos dá-se em virtude do caráter simplificado dessa modalidade de licitação, 

máxime no tocante à natureza comum dos bens e serviços a que se pretende contratar. 

 CARVALHO FILHO103, a respeito do uso das ferramentas de tecnologia da 

informação no pregão, aduz que tal teve por fundamento a necessidade de se emprestar 

maior transparência às compras públicas, privilegiando os princípios da moralidade, 

probidade, publicidade, impessoalidade e todos os demais aplicados às licitações, 

afastando-se ao máximo atos de corrupção ou congêneres. 

 Ainda sobre o emprego da tecnologia da informação no pregão, CARVALHO104 

presta importante lição ao destacar que o  referido uso possibilita uma maior participaçao 

de licitantes, incentivando a competição e a busca pela proposta mais vantajosa pela 

Administração. Além do mais, a expansão da competitividade garantiria a isonomia, pois 

permitiria o maior engajamento popular ante aos certames do Poder Público. 

                                                
102	O eminente professor José dos Santos Carvalho Filho menciona, em defesa da inconstitucionalidade 

das medidas provisórias que antecederam a Lei do Pregão, exprime que, se com o pregão se buscava 
dar maior celeridade ao procedimento licitatório para certos tipos de contratações, não fazia sentido o 
tolher dos Estados, Municípios e Distrito Federal. (Manual de Direito Administrativo, p. 317) 

103	CARVALHO	FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 
2017. p. 318.	

104	CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodvm. 4ª Ed. p. 465.	
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 Com fundação no apresentado, pode-se inferir que o pregão tem por finalidades: 

dar celeridade e desburocratizar o procedimento licitatório; incentivar a competitividade 

do certame público, reduzindo, consequentemente, despesas e fomentando o princípio da 

isonomia; e facultar o emprego de instrumentos da tecnologia da informação, 

fortalecendo-se a competitividade e homenageando os princípios da licitação (art. 3º da 

Lei de Licitações). 

 A outra via, afigura-se como relevante o conhecimento do pressuposto de 

cabimento do pregão. JUSTEN FILHO105 colaciona que essa espécie de licitação somente 

será cabível “quando a contratação versar sobre um objeto comum”.  

 Com efeito, o pregão, como visto, tem como uma das suas finalidades a busca 

pela celeridade e desburocratização do certame. Para que isso seja possível, imperioso é 

que o julgamento das propostas seja simplificado, “por meio de especificações usuais de 

mercado.” Na mesma esteira é que o pregão apenas se verifica como licitação do tipo 

menor preço, não havendo, a rigor, qualquer exame mais sofisticado e técnico das 

propostas, assim como dos documentos relativos à habilitação do licitante. Deveras, 

própria inversão do momento da habilitação e do exame das proposta conduz para essa 

direção. 

 No sentido do que se menciona é que CARVALHO106 expõe que a doutrina, em 

geral, destaca ser incabível a contratação de obras públicas, alienação de bens e para a 

celebração de contratos de bens imóveis. Além, o Decreto nº 3.555, de 2000, é expresso 

quanto inaplicabilidade do pregão para contratações de obras e serviços de engenharia107. 

 Em síntese, não se tratando de contratação de bens ou serviços de natureza 

comum, incabível será o emprego do pregão, restando à Administração o recurso às 

modalidades de licitação tradicionais, com o devido respeito ao cabimento de cada uma 

delas. 

 

 

 

                                                
105	JUSTEN	FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum. 8ª Ed. 2012. p. 

457.	
106		CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodvm. 4ª Ed. p. 464. No    

mesmo sentido José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, p. 320).	
107		Art. 5º do Decreto nº 3.555, 2000.	
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3.5 Bens e serviços comus 

  

 Já se viu que é pressuposto para o cabimento da modalidade pregão que o objeto 

do futuro contrato constitua um bem ou serviço comum108. Cumpre, neste momento, 

esmiuçar o que se deve aferir qual o conteúdo  dessa categoria de objeto,  de modo a 

compreender a amplitude das possíveis contratações a serem empreendidas. 

 Consoante o §1º do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, são bens e serviços comuns 

“aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”. O Decreto nº 5.450/2005, 

regulamentando o pregão eletrônico, anuncia, no seu §1º do art. 2º, idêntica definição 

para bens e serviços comuns. 

 O fato de o pregão ser hábil para a contratação somente de bens e serviços comuns, 

no entender JUSTEN FILHO109, dá-se porque essa modalidade de licitação, repise-se, 

não comporta “avaliações aprofundadas sobre a habilitação do licitante”, que possam ser 

observadas e deliberadas sem maiores “diligências, exames aprofundados ou superação 

de divergências conceituais sobre a proposta do licitante”. 

 Essa é a perspectiva do legislador ao se adotar a expressão “expressões usuais de 

mercado”. Entretanto, a doutrina aponta severas críticas ao enunciado legislativo que traz 

o conceito de bens e serviços comuns.  

 De fato, ao tratar bens e serviços comuns como cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, mediante “especificações 

usuais de mercado” nada foi dito, constituindo-se, portanto, em definição imprecisa e 

deficiente. Isso porque é cediço que todos os bens e serviços licitados precisam ser 

objetivamente definidos pelo instrumento vinculatório através de detalhamentos 

consignados pelo amplo mercado. 

 JUSTEN FILHO110 propõe serem bens e serviços comuns aqueles disponíveis no 

amplo mercado a “qualquer tempo, cuja configuração e características são padronizadas 

pela própria atividade empresarial”. 

                                                
108   O Anexo II do Decreto nº 3.555, de 2000, colacionava um rol de bens e serviços comuns. Hoje, esse 

elenco se encontra revogado. 
109		JUSTEN	FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum. 8ª Ed. 2012. p. 

457.	
110			JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum. 8ª Ed. 2012. p. 

457. 
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 BANDEIRA DE MELLO111 aduz que o objeto comum é aquele que possui 

“padronização de sua configuração, que é viabilizada pela ausência de necessidade 

especial a ser atendida e pela experiência e tradição do mercado”. 

 MEIRELLES112, por seu modo, prescreve que são bens e serviços comuns todo 

produto que possa ser caracterizado pela “padronização, ou seja, a possibilidade de 

substituição de uns por outros com o mesmo padrão de qualidade e eficiência”. 

 A teor de CARVALHO FILHO113, os bens e serviços comuns representam 

“produtos cuja escolha se processa apenas com base nos preços ofertados, e isso porque 

são comparáveis entre si e dispensam avaliação detalhada”. 

 Do se observa, todos os eminentes autores compreendem buscam trazer à baila, 

para o conceito de objeto comum, elementos que complementem a singela definição 

proposta pela lei. Neste trabalho, não há preferência acerca de nenhuma construção 

conceitual acima, eis que se acredita que, na realidade, elas terminam por se 

complementarem.  

Melhor seria, sim, a reunião dos conceitos apresentados, de modo a se 

compreender bens e serviços comuns como aqueles produtos, já consagrados pela 

tradição empresarial de maneira padronizada, mormente a respeito da qualidade e 

eficiência, cuja configuração e características permitam, com base em exame perfunctório 

da descrição e fundado no mero comparativo de preços, a escolha mais vantajosa para a 

Administração. 

 

 

3.6 O pregão e o sistema de registro de preço 

  

O sistema de registro de preços (SRP) possui previsão no art. 15 da Lei 8.666. 

Consoante o preceito legal, a Administração, nas suas compras, deverá, sempre que 

possível, processar o registro de preços. Atualmente, a matéria está regulada no âmbito 

federal pelo Decreto nº 7.892, de 2013. 

                                                
111   BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 

26ª Ed. 2009. p. 557. 
112   MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 205. p. 

321. 
113   CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 

2017. p. 320 – 321. 
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O registro de preços114, na visão cirúrgica de JUSTEN FILHO115, é engendrado 

por uma licitação e possui a finalidade de selecionar “não a melhor proposta para 

determinada contratação, mas as melhores condições para a realização de um número 

indeterminado de contratos, durante um período máximo de doze meses”.  

Do que se averigua, o registro de preços, não obstante realizado por um órgão, 

poderá ser empregado por outros em número não limitado. Conquanto o art. 15 da Lei 

8.666, caput, utilize a palavra “compras”, é pacífico que o registro de preços também será 

hábil para a contratação de serviços. 

Ao que mais interessa a este esforço, o art. 7º do Decreto nº 7.892/2013 indicará 

que somente por meio de concorrência ou pregão poderá ser realizado o registro de preço. 

Atualmente, a larguíssima maioria dos registros de preço são oriundos de pregões, 

máxime eletrônico. A explicação para isso reside na necessidade de um procedimento 

célere e menos burocrático para a dar cabo a contratações frequentes e que, em geral, são 

coincidentes a vários órgãos.  

 

 

3.7 Procedimento do pregão 

 

 Ao se examinar o procedimento do pregão, impende, pela boa didática, que se 

realize um fracionamento do estudo em pregão eletrônico e pregão comum. Ademais, 

importa já antecipar que não é o objetivo deste trabalho dissecar cada etapa do 

procedimento do pregão, que é, em dados momentos, contornado por divergências. 

Cumprirá, senão, a apresentação do caminhar das etapas, sobretudo com o fito de 

se aferir as diferenças do pregão para as demais modalidades de licitação com sede na Lei 

nº 8.666/93. 

 

                                                
114 Será possível a realização de um registro de preços quando: pelas características do bem ou serviço, 

houver necessidade de contratações frequentes; for conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 
tarefa; for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um 
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. (art. 3º, I a IV, do Decreto nº 
7.892/2013). 

115	JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum. 8ª Ed. 2012. p.   
510.	
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3.7.1 Procedimento do pregão comum 

  

 Importa destacar inicialmente que, tal como as outras modalidades de licitação, o 

pregão, seja comum ou eletrônico, consta de uma fase interna e outra externa. Quanto à 

fase interna, as diferenças são curtas entre o procedimento do pregão para o da 

concorrência, por exemplo, e são nelas que se buscará o enfoque. 

 O art. 3º, I a IV, da Lei nº 10.520/2002 estipula como ocorre a fase interna do 

pregão, informando que o início se dá com o levantamento, pela autoridade 

competente116, da justificativa para a contratação e definição detalhada do objeto a ser 

buscado. Ainda, deverá a autoridade competente estabelecer as exigências de habilitação, 

os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e a minuta do 

posterior contrato, sublinhando, inclusive, os prazos para o adimplemento da prestação 

do vínculo contratual. 

 A Lei do Pregão destaca, também, que, na definição do objeto, a autoridade 

competente deverá fazê-lo com o máximo de precisão, de modo suficiente e claro, sendo 

vedadas exacerbações desnecessárias que caminhem para a frustração da competitividade 

do certame. Entende-se, porém, que o diploma legal sequer precisaria ter prescrito isso, 

dado o regime constitucional relacionado à matéria licitação, com destaque para os 

princípios da impessoalidade e eficiência. Ademais, a plêiade de princípios do art. 3º da 

Lei nº 8.666/93, no entender deste esforço, aplica-se na plenitude ao pregão117.  

 Outrossim, ainda na fase interna, deverá o órgão ainda realizar a pesquisa 

detalhada relacionada à futura contratação, juntando igualmente, aos autos do 

procedimento, a declaração de disponibilidade orçamentária declinada ao produto do 

certame. Releve-se, além do mais, que a Administração, no procedimento do pregão, não 

está exonerada de remeter a minuta do edital para exame e aprovação por assessoria 

jurídica da Administração, na forma do art. 38, §único, da Lei nº 8.666/93. 

 Ponto inovador do pregão reside na designação, pela autoridade competente, do 

servidor que será o pregoeiro, a quem incumbirá conduzir os trabalhos referentes ao 

certame, inclusive recebendo e analisando as propostas, assim como habilitando e 

adjudicando o objeto ao licitante vencedor. 

                                                
116	 	 Para Hely Lopes Meirelles, “autoridade competente é aquela que dispõe de poderes legais para 

determinar a aquisição de bens e serviços indispensáveis à Administração, porque sem competência 
o ato será inválido”. (Direito Administrativo Brasileiro, p. 321). 

117	 	 	Não é demais relembrar que, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.520/2002, as normas da Lei de  
Licitações têm aplicação subsidiária em matéria de pregão. 
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 A Lei do Pregão, como bem salienta CARVALHO FILHO118, substitui a fórmula 

da comissão de licitação (art. 51 do Estatuto das Licitações) por um “órgão unitário, 

representado por um só agente”.  Nesse jaez, não há planejamento de troca sistemática do 

pregoeiro, porém, como defende o citado autor, para se privilegiar o princípio da 

impessoalidade, deverá a autoridade competente capacitar119 mais servidores para o 

encargo de pregoeiro, adotando, assim, um rodízio nas designações. 

 No entender de MEIRELLES120, a lei decidiu substituir a comissão de licitação 

pelo pregoeiro porque o pregão, cuja sessão dá-se oralmente, indica a tomada de 

deliberações rápidas e conclusivas. É sob essa ótica que se pressupõe que o pregoeiro seja 

experiente e efetivamente capacitado. De toda maneira, indica o Diploma do Pregão que 

o pregoeiro será assistido por uma equipe de apoio, que deverá ser integrada, 

preferencialmente, por servidores do quadro permanente do órgão que dirige a licitação.  

 Superada a fase interna, a etapa externa do pregão, que tem disciplina no art. 4º e 

seus incisos da Lei nº 10.520/2002. É exatamente neste momento que são aferidas as 

maiores diferenças entre a dinâmica do pregão em cotejo com as outras modalidades de 

licitação.  

 O início da fase externa se dá com a publicação do aviso de licitação em diário 

oficial do respectivo ente federativo interessado. Caso não haja imprensa nacional, a lei 

indica que o aviso deverá ser publicado em jornal de grande circulação e, 

facultativamente, em por meios eletrônicos. Concebe-se que, com fulcro no princípio da 

competitividade e, consequentemente, pela busca da proposta mais vantajosa, deverá a 

Administração, em qualquer hipótese, publicar o aviso de licitação em meios eletrônicos, 

como o sítio do órgão na rede mundial de computadores. 

 Alerte-se, além do mais que, mesmo havendo órgão da imprensa nacional, a lei 

determina que, a depender do vulto do pregão, a publicação em jornal de grande 

circulação será obrigatória.  

                                                
118	CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 

2017. p. 322.	
119	O Regulamento da licitação na modalidade pregão (Anexo I), aprovado pelo Decreto nº 3.555/200, no 

§único do art. 7º, estabelece que somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado 
capacitação específica para tal. 

120	MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 205. p. 
322. 

	



 

 

54 

BANDEIRA DE MELLO121, sobre a obrigatoriedade supra, defende, com acerto, 

que não será da alçada de um regulamento, como prescreve o art. 4º, I, da Lei do Pregão, 

fixar o limite de valor segundo o qual ela restará estabelecida. Para o grande mestre, para 

que o pregão não se revista de caráter inconstitucional, “a solução será efetuar sua 

divulgação por jornal de grande circulação nos casos em que esta seria obrigatória em 

função dos limites de valor estabelecidos pela Lei 8.666”. 

O prazo de publicidade do aviso de licitação, assim como para a apresentação das 

propostas pelos interessados será de, no mínimo, 8 (oito) dias. É durante esse prazo que 

eventuais impugnações ao edital poderão ser realizadas, porém o limite para essa 

manifestação será de 2 (dois) dias antecedentes à abertura da sessão. Nesses casos, o 

pregoeiro possui 24 (vinte e quatro) horas para resolver sobre a impugnação122.  

Na sequência, chega-se à sessão do pregão, que tem por escopo a escolha do futuro 

fornecedor de dado bem ou serviço para a Administração. Negrite-se que esse momento 

é público, vale dizer, qualquer pessoa poderá assisti-lo. Além do mais, os licitantes 

presentes deverão apresentar dois envelopes, sendo um contendo a proposta e outro os 

documentos concernentes à habilitação.  

Em seguida, abrem-se os envelopes das propostas, tendo que o pregoeiro verificar 

a conformidade das mesmas ante ao edital. Após isso, o autor da proposta mais baixa, 

juntamente com os demais licitantes cujo valor das propostas não superiores em dez por 

cento aquela, iniciam uma fase de lances verbais. Trata-se de momento em que as demais 

modalidades de licitação desconhecem, notabilizado pelo princípio da oralidade. 

Caso não haja três propostas nas condições acima percebidas, a lei permite que a 

oferta de lances seja realizada pelos detentores das melhores propostas, sem qualquer 

vinculação ao preço que estes tenham oferecido.  

Estabelecida a proposta coerente com edital e melhor classificada, pode ainda o 

pregoeiro negociar valor mais vantajoso para a Administração. Ressalve-se, contudo, o 

cuidado a ser adotado nesse momento no que tange ao acolhimento de proposta 

inexequível, vale dizer, deverá o pregoeiro perfilhar cautela e parcimônia caso delibere 

por negociar melhor valor com o licitante123. 

                                                
121	BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 26ª 

Ed. 2009. p. 557. 
122	Art. 12 do Decreto nº 3.555/2000. Em forma similar, art. 41, §1º, da Lei nº 8.666/93.	
123	A Lei nº 123, de 2006, criou regra, no art. 45, §3º, referente ao chamado “empate ficto” ou “empate 

presumido”. É dizer, apontado um vencedor para o pregão, a microempresa ou empresa de pequeno 
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Após a indicação do licitante com proposta classificada, o pregoeiro procederá a 

abertura do envelope de habilitação, para o confronto da documentação ante aos 

regramentos do Edital. Perceba-se, pois, que, no pregão, diferentemente das outras 

modalidades, há uma inversão entre as fases de classificação das propostas e habilitação. 

A teor de CARVALHO124, essa inversão de fases dá azo à maior celeridade da licitação, 

característica marcante do pregão. 

Em seguida, o pregoeiro realizará ato declaratório por meio de qual indicará o 

licitante vencedor. É deste momento em diante que será aberto pelo pregoeiro o prazo125 

para a intenção de recurso pelos demais particulares. Importante a anotação de que o 

pregoeiro, ao receber uma intenção de recurso, não deverá imergir no mérito da questão 

para o conhecimento, cabendo-lhe apenas a verificação dos pressupostos para a 

insurgência, quais sejam a tempestividade, a sucumbência, a legitimidade, a motivação e 

o interesse126.  

Ultrapassado a etapa recursal – se ela houver -, a autoridade competente realiza a 

adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. CARVALHO FILHO127, ao 

versar sobre esse momento, expõe que a Lei do Pregão parece ter tratado a disciplina da 

adjudicação e da homologação de maneira de diferente do que fez a Lei de Licitações. 

Nesta, a autoridade competente homologa o resultado da licitação e, após, adjudica o 

objeto ao vencedor do certame. Naquela, contudo, a adjudicação antecede a 

homologação128.  

Como já antecipado, a adjudicação é sucedida pela homologação, também 

afeiçoada pela autoridade competente. Finalmente, encerrado todo esse caminho, o 

licitante vencedor poderá, no prazo estabelecido pelo edital, ser convocado para a 

assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente. 

 

                                                
mais cujo valor da proposta não exceda cinco por cento do valor vencedor será convocada para, no 
prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, a oferecer nova proposta. 

124	CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodvm. 4ª Ed. p. 484.	
125	A Lei nº 10.520/2002 menciona, no art. 4º, XVIII, que o prazo para a interposição do recurso será de 

três dias, sendo silente se esse período seria contado em dias úteis. Regulamentando o pregão, o Decreto 
nº 3.555/2000, na forma do art. 11, XVII, é expresso no sentido de que o prazo será contado em dias 
úteis, devendo ser esse o entendimento adotado, por ser mais favorável ao particular e por melhor 
homenagear o direito de recurso.	

126	TCU. Acórdão nº 5847/2018. Primeira Câmara. Representação. Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues. 
DJ em 19.06.2018. 

127	CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 
2017. p. 328.	

128	Art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002.	
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3.7.2 Procedimento do pregão eletrônico 

 

 O Decreto nº 5.450/2005, dando forma ao art. 2º, I, da Lei 10.520, disciplina o 

pregão na forma eletrônica. Este responde ao avanço da tecnologia da informação em 

todo os âmbitos do mundo fenomenológico, refletindo maior celeridade. 

 A respeito do procedimento do pregão eletrônico, a grande distinção está 

justamente na ausência da interação física entre pregoeiro e licitantes. Com efeito, todo o 

caminhar da licitação se dá em ambiente virtual, com fase de lances (não mais verbais), 

exame das propostas, habilitação, etapa recursal, adjudicação e homologação. 

 Em suma síntese, o procedimento do pregão comum não se distancia daquele 

empregado no pregão eletrônico. O que em verdade se constata é uma adaptação dos 

passos presenciais a um contexto eletrônico. Veja-se, a guisa de ilustração, que no pregão 

eletrônico não há mencionar em abertura de envelopes, senão em verificação, no próprio 

sistema, das propostas cadastradas pelos interessados. 

 

 

3.8 Infrações administrativas da Lei n 10.520/2002 

 

 As infrações administrativas carredas pela Lei do Pregão estão assentadas no seu 

art. 7º, in litteris: 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais. (Grifos) 
 

 Deve-se relevar antes de tudo que o modelo jurídico do pregão possui contornos 

distintos em relação ao que preconiza a Lei nº 8.666/93 no tocante às outras modalidades. 

JUSTEN FILHO129 esclarece que, no pregão, o Poder Público recepciona propostas de 

quaisquer interessados em participar do certame, presumindo que este se coaduna aos 

requisitos de competição estabelecido em lei e no instrumento vinculatório. E continua 

                                                
129	JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo: 

Dialética. 2001. p. 148. 



 

 

57 

orientando que neste caso “a Administração atua com a mais completa boa fé em face dos 

particulares, partindo do princípio de que os particulares nortearão sua conduta por 

idêntica filosofia”.  

 O retratado acima contribui para se aferir a motivação para que a Lei do Pregão 

estabeleça determinadas infrações administrativas, assim como se compreenda o porquê 

do rigor empreendido pelas sanções prevista no diploma. Perceba-se que o pregão, por 

seu procedimento mais democrático, com ampla confiança na atuação do particular, 

redunda em maior vulnerabilidade para a Administração. A própria inversão das fases no 

pregão demanda maior diligência do licitante, que precisará se comportar informado pela 

necessidade de não causar danos ao certame, mesmo que relativo a “somente atrasos” na 

conclusão do procedimento. 

 Confira-se por igual que as infrações colacionadas no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 

possuem como sujeito ativo o particular. A orientação correta não é a de que o agente 

público não poderá também incorrer em infrações. O que se passa é que enunciado legal 

analisado optou por não descrever condutas relativas ao agente público. Interessante 

ainda observar que o sujeito ativo destacado é o particular e não necessariamente o 

licitante. É que um terceiro não licitante poderá agir em conluio com um participante 

efetivo do certame e incorrer nas infrações da lei do pregão. 

 Na visão de NIEBUHR130, o art. 7º da Lei 10.520 merece elogios pelo fato de ter 

tipificado condutas transgressivas que poderão ensejar na aplicação de sanções, 

privilegiando, assim, a segurança jurídica e inovando em relação ao Estatuto das 

Licitações. Este trabalho, porém, não goza da mesma euforia do aplaudido autor, 

entendendo que o avanço não fora largo e que a Lei de Pregão, como se verá, perpetua 

fórmulas demasiadamente genéricas e, por vezes, confusas, requerendo do aplicador 

efusivo esforço. 

 De toda maneira, deve-se bem aclarada a ideia de que por mais genéricos que 

sejam os tipos, isso não representará uma cláusula de discricionariedade para o 

Administrador, de maneira a eleger quem deve ser punido ou não. Por outro lado, tão 

grave quanto o ato infrator é a omissão de quem tem o dever de reprimir tal acontecido 

sob o argumento de que a largueza da conduta descrita em lei impede sua própria 

aplicação.  

                                                
130	NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte: Forúm. 7ª Ed. 2015. p. 

258.	
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Constitui infração administrativa a não celebração do contrato pelo particular, 

quando convocado para fazê-lo dentro do prazo de validade da proposta. Como já 

asseverado no presente trabalho, a licitação não é um fim em si, configurando apenas uma 

ferramenta a ser empregada pela Administração no desiderato de atingir uma contratação, 

a que já foi indicado em outras linhas como objeto mediato dos certames licitatórios. 

Destarte, nada mais coerente que a não celebração do contrato, nas circunstâncias acima 

indigitadas, afigure-se como infração. 

 Cabe observar que, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.520/2002, o prazo de 

validade da proposta131 do licitante será de 60 (sessenta) dias, se outro prazo não for 

estipulado pelo instrumento vinculatório. Sobre este assunto, é cediço que esse período 

de validade da proposta começará a correr da data de apresentação da mesma na sessão 

pública do pregão. 

 É importante destacar que o edital deverá conter o prazo para que o licitante 

compareça ao órgão para a celebração do termo de contrato, não sendo facultado ao Poder 

Público, arbitrariamente, cravar limite sem fundamento no próprio instrumento 

vinculatório. Além do mais, não se olvide que há casos em que a celebração do termo de 

contrato é facultativa, podendo ser substituído por outros instrumentos, como a nota de 

empenho, a carta contrato, a autorização de compra e a ordem de execução de serviço 

(art. 62 da Lei nº 8.666). 

 Configura igualmente infração administrativa a prática de deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida no contexto da realização do pregão.  

É cediço que o procedimento do pregão, ainda que marcado pela celeridade e 

maior simplicidade, demanda, sobretudo na fase de habilitação, uma gama de documentos 

concernentes ao licitante, sejam eles com o fito de se examinar a regularidade fiscal, 

regularidade jurídica, capacidade técnica, a proposta em si, dentre outros aspectos. A não 

apresentação de um documento exigido ou a falsificação de qualquer representa 

efetivamente dano ao certame, seja atrasando-o ou até mesmo o maculando de 

ilegalidade. Não obstante, no compreender deste trabalho, as condutas relacionadas por 

esse tipo de infração devem ser examinadas de modo diferenciado.  

Com efeito, a não entrega de um documento durante a sessão pública não 

significa, com necessidade, ter o mesmo potencial lesivo que a apresentação de 

                                                
131	A Lei nº 8.666/93, no art. 64, §3º, tem ajustamento similar ao da Lei de Pregão no tocante ao prazo de 

validade da proposta, também assinalando o período de 60 (sessenta) dias. 
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documentação falsa. No primeiro caso, motivos diversos podem estar atribuídos à falta 

do particular, como, inclusive, a próprio desatenção na preparação dos envelopes.  

Dessa maneira, consoante a lição de JUSTEN FILHO132, a qual este trabalho se 

alinha, se a falta do documento se der no envelope das propostas, a desclassificação do 

licitante é medida suficiente, não havendo falar da infração em comento. Outro contexto 

é se a falta do documento se observar apenas no envelope da habilitação. Neste caso, 

incide a infração, eis que reconhecível o prejuízo para o certame, que já se encaminhava 

para as etapas finais. 

Cenário diferente é o levantamento de um documento falso, de sorte a burlar o 

certame, induzindo a Administração ao erro. Aqui emerge lesiva agressão à moralidade, 

legalidade, isonomia e outros tantos princípios tangentes às licitações. Mais que isso, o 

indicado comportamento é dos mais perniciosos ao próprio ser humano, eis que fundado 

na mais vertical impureza. Do que se expõe, propugna-se que a apresentação de um 

documento falso no certame é verdadeiro crime à licitação, sob o manto do enunciado do 

art. 93 da Lei nº 8.6666/93133. 

Diferentemente da não apresentação de um documento, não se mostra relevante 

esclarecer se o aparecimento do documento falso se deu no momento do exame das 

propostas ou na habilitação. Em qualquer dos casos, ofensiva será a conduta do licitante, 

independentemente da verificação do efetivo dano à Administração. 

A outro turno, apresenta a Lei nº 10.520/2002 que a conduta de ensejar o 

retardamento da execução do objeto do certame por igual configurará infração 

administrativa. Trata-se de disposição causa muitas dúvidas quanto ao conteúdo. Qual 

será o objeto do certame? Entende JUSTEN FILHO134 que o objeto do certame é a própria 

competição, vale dizer, incorre na presente infração quem malfere o andamento do 

procedimento do pregão.  

O retardamento do andamento do pregão, pois, constitui a infração em exame. 

Veja-se que esse retardo deverá ser causado por uma conduta antijurídica, não podendo 

                                                
132		JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo: 

Dialética. 2001. p. 153-155. 
133 Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
134	JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo: 

Dialética. 2ª Ed. 2003. p. 180-181. 
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se cogitar de incidência da hipótese considerada de reprimenda em atitude jurídica, como 

por exemplo o uso de recursos administrativos, impugnações, esclarecimentos e outros.   

Ademais, a conduta antijurídica deverá ocasionar como resultado a demora no 

procedimento do pregão. Se, por outro lado, embora alvo de atitude com a mira de 

obstaculizar o bom andamento, o certame não sofrer nenhuma lesão ao seu caminhar, não 

há de se cogitar da infração. 

Do exposto, é conferível que a infração de ensejar o retardamento do certame 

deverá estar informada por duas considerações cumulativas: a conduta antijurídica 

voltada a retardar o certame e a efetiva procrastinação do certame.  

A Lei do Pregão obrou que o licitante que falhar ou fraudar na execução do 

contrato também estará incorrendo em infração. No contexto ora trazido, o particular não 

está retardando a execução do contrato, senão já falhou no seu mister ou o fez de maneira 

fraudulenta. Novamente aqui, para este trabalho, cabe a divisão da infração em duas 

frações, via de regra, incomunicáveis. 

O licitante que falha na execução de um contrato realmente confere dano à 

Administração, que, por um tempo não diminuto, destinou agentes ao levantamento do 

certame, reservou recursos orçamentários e angariou a expectativa pela satisfação das 

suas necessidades.  

A expressão falha, consoante distinta lição de JUSTEN FILHO135, é amplo e não 

será qualquer falha que será apta a produzir a infração. Se assim o fosse, estar-se-ia diante 

de um malferimento ao estado democrático de direito, eixado nos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Gerará a infração a falha de consequências gravosas 

ou fundadas em atitudes grosseiras do particular. Realmente, a ninguém é dado o direito 

de aventurar-se em contratações públicas, sendo lícito, pois, o afastamento de licitantes 

dessa estirpe. 

Quadro diverso, porém, é imaginar o licitante tentando solver a obrigação por 

meio de fraude. Como já fora citado alhures, este trabalho é de que toda forma de lesão 

aos princípios da licitação e de agressão à probidade humana precisa ser encarada com 

rigor a maior. A Lei nº 8.666/93, nesse propósito, no seu art. 96, delimita formas de fraude 

à execução do contrato, aduzindo que qualquer desses comportamentos reflete crime. 

Deveras, o fato de a Lei de Licitações especificar determinadas práticas possíveis (mas 

                                                
135	JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo: 

Dialética. 2ª Ed. 2003. p. 185.	



 

 

61 

não queridas) de ocorrer em licitações como crime já é suficiente para se estabelecer a 

maior reprovabilidade do ponto de vista social. 

A fraude, continuando, poderá dar-se de maneiras várias. Impossível seria apontar 

taxativamente as hipóteses que configurariam a fraude na execução do contrato, pois o 

intelecto humano criativo negativo é ilimitado. O elemento crível a ser apurado é a 

conduta maliciosa voltada a ludibriar e obter o pagamento indevido. Alerte-se, porém, 

que não será necessário que o particular fraudador logre êxito frente ao pagamento 

indevido para que a infração se configure, bastando somente o aferimento do ato 

malfeitor. 

Na sequência, diz a Lei nº 10.520/2002 que não mantiver a proposta exposta por 

vez da sessão do pregão estará se amoldando a outro tipo de infração administrativa. O 

estudo, agora, escora-se em circunstância em que o licitante se recusa, novamente, a 

celebrar o contrato, porém com um fim específico, qual seja a não manutenção do preço 

avençado anteriormente na proposta 

Não é despiciendo renovar que a prazo de validade da proposta, se o edital não 

estipular distintamente, será de 60 (sessenta) dias, contados da apresentação da mesma. 

Logo, a rigor, não há razão para o licitante esquivar-se da celebração do contrato com 

fulcro na impossibilidade de manutenção da proposta. A outro giro, o tipo legal conduz 

ao entendimento de que há satisfatórias condições para o cumprimento do vínculo, 

afastando alegação de ocorrência de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou outros 

fatos imprevisíveis que impossibilitem a manutenção do preço136. 

Perceba-se que a atitude de não manter a proposta pode decorrer de ação ou 

omissão por parte do particular. Além disso, a existência da adjudicação é imprescindível 

para a configuração da presente infração.  

                                                
136	 	O art. 65, II, “d”, da Lei de Licitações dispõe que os contratos poderão ser alterados, no plano 

econômico, para o restabelecimento do reequilíbrio econômico financeiro, desde que este esteja 
estribado em fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  A despeito do dispositivo 
conduzir ao entendimento de cenário ulterior à celebração do contrato, adota-se neste trabalho que a 
mencionada disciplina também poderá ser adotada dentro do período de validade da proposta do 
licitante, mesmo em momento pretérito à avença contratual. Embasa este entendimento a compreensão 
de que a Administração não deverá enriquecer sem causa ante ao desequilíbrio econômico 
superveniente à sessão pública, para o qual o licitante não deu razão. Ademais, compreende-se, no 
presente, a aplicação do princípio da função social do contrato, cuja aplicação é pacífica em sede de 
relações privadas, podendo, dentro dos critérios como aqueles estabelecidos pelo preceito legal aqui 
iluminado, ser estendido aos contratos administrativos, alcançando, aliás, a fase pré-contratual. 
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 Aquele que se comportar de modo inidôneo estará consumando outro tipo de 

infração estipulada pelo art. 7º da Lei de Pregão. Neste ponto, o legislador utilizou de 

grau elevado de generalidade para descrever uma violação. Nas ricas palavras de 

JUSTEN FILHO137, “é impossível extrair da expressão ‘comportamento inidôneo’ 

alguma certeza acerca de substratos materiais de condutas”. 

 Deve-se pressupor que a fórmula para o comportamento inidôneo seja diferente 

de todas as hipóteses de infração demarcadas pela Lei do Pregão. É fundamental e óbvio 

que se esteja diante de um comportamento antijurídico grave diante da Administração, de 

modo que se estabeleça a incompatibilidade de dado particular continuar contratando com 

o Poder Público. Repise-se: não será qualquer ação ilícita hábil a estabelecer o quadro do 

comportamento inidôneo; fala-se aqui de atitude de grande gravidade. 

 Por último, o art. 7º do Diploma do Pregão dispõe ser transgressão a conduta de 

fraude fiscal. Estar-se diante, novamente, de equação genérica, para cuja aferição deverá 

se esforçar o administrador. Sobre fraude, tudo quanto já fora acima referido tem plena 

validade, principalmente a particular de refletir ato pernicioso e certamente doloso. 

 Em termos gerais, estabelece-se como sujeito ativo da infração aquele que, por 

meio de artimanhas, busca se furtar de obrigações tributárias, sejam elas principais ou 

acessórias. Em outros termos, fraudar o fisco em sede de licitações confere ao particular 

o “título” de inidôneo para contratar com a Administração Pública. 

  

 

3.9 Sanções administrativas da Lei do Pregão 

 

 O art. 7º da Lei nº 10.520/2002 declara que o cometimento de qualquer das 

infrações do elenco exposto pelo mesmo dispositivo ficará impedido de licitar e contratar 

com a União, Estados, Municípios ou Distrito Federal por até 5 (cinco) anos. É, sob 

qualquer perspectiva, reprimenda de extrema gravidade e que, a viso deste trabalho, tem 

idêntico efeito à suspensão de licitar e contratar fundada no art. 87, III, do Estatuto das 

Licitações. 

                                                
137		JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo: 

Dialética. 2ª Ed. 2003. p. 186.	
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 De acordo com FLEURY138, a propósito, as sanções de impedimento de licitar e 

contratar e suspensão de licitar e contratar, em verdade, confundem-se, tratando-se da 

mesma pena. No presente, concorda-se com essa posição, desde que respeitado o critério 

da especialidade para se evitar antinomias quando da aplicação da sanção. 

 Como já destacado quando do tratamento do art. 87, III, da Lei de Licitações, os 

contratos vigentes ao tempo do início da sanção de impedimento de licitar e contratar não 

deverão ser automaticamente rescindidos. Compreende-se que deverá o órgão debruçar-

se sobre essa questão, de sorte a deliberar sobre a conduta a ser acolhida. Havendo 

inclinação para a rescisão do contrato, não deverá sofrer prejuízo o devido processo 

administrativo. 

 A grande controvérsia que alcança a apontada pena reside em se aferir a 

abragência dos seus efeitos sobre os entes da federação. No entanto, essa questão será 

acalmada por ora e encarada em momento próprio.  

 A Lei do Pregão, além de estabelecer o impedimento de licitar e contratar, estipula 

ainda que o licitante será descredenciado no Sicaf ou nos sistemas de cadastramento 

existentes e previstos no diploma. Há aqui a presunção de que o licitante esteja cadastrado 

em algum sistema e, por óbvio, só poderá haver o recadastramento após cessar os efeitos 

da sanção. 

 O descredenciamento dos sistema de bancos de dados da Administração não 

significa espécie de sanção. Quer-se dizer que essa consequência é acessória da pena de 

impedimento de licitar e contratar, não sendo influenciada pelo prazo de vigência desta 

última. 

 Destaque-se que a multa (moratória ou compensatória) se afigura como outra 

espécie de sanção expressamente acolhida pela Lei do Pregão. Para este tópico, cabe 

relevar, como já feito quando da análise das reprimendas da Lei nº 8.666/93, a 

imprescindibilidade da previsão da multa no edital e no contrato. 

 Bem lembra JUSTEN FILHO139 que as penas administrativas do art. 7º da lei 

10.520/2002 não afastam a imposição “de outras eventuais sanções, relacionadas a 

tópicos específicos ou a condutas subsumíveis a normas legais ou contratuais 

autônomas”. 

                                                
138	 	FLEURY, Felipe B. Guimarães.  As infrações e sanções administrativas aplicáveis a licitações e 

contratos (Leis 8.666/93, 10.520/02, 12.462/11 e Lei 12.846/13). Dissertação (Mestrado em Direito). 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016, p. 136-137. 

139	JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo: 
Dialética. 2003. 2ª Ed. p. 188.	
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4 A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO – ART. 87, III, DA LEI 8.666/93  

  

 Vencida a barreira da exposição dos principais tópicos a respeito do regime das 

licitações no ordenamento pátrio, debruçasse-se, doravante, sobre o estudo específico da 

sanção administrativa estipulada pela Lei nº 8.666/93 no seu art. 87, inciso III. Toca-se a 

suspensão de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, 

pena de extrema gravidade e que está envolvida em controvérsias no tocante à extensão 

dos seus efeitos. 

 Tem-se por importante compreender essa reprimenda sob seus mais diversos 

traços, para que, após, possa-se confrontá-la com a sanção do art. 7º da Lei nº 

10.520/2002. É que, insista-se, essas penas possuem efeitos análogos para o particular, 

estando submergidas em ambiente de questiúnculas também parecidas. 

 

 

4.1 Divergência doutrinária acerca da extensão dos efeitos da sanção 

 

  No tratamento das sanções administrativas pela Lei nº 8.666/93140, comentários 

já foram despendidos sobre a suspensão de licitar e contratar. Reserva-se a este momento, 

como já antecipado alhures, o exame das divergências acerca da extensão dos seus efeitos. 

O início do estudo far-se-á voltando-se atenção para a doutrina pátria e em como ela se 

posiciona acerca do assunto. Veja-se, in verbis, o enunciado normativo discutido:  

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. (Grifo 
nosso) 

 
 Antes de se recorrer às colações da doutrina administrativista, é de bom alvitre 

que se compreenda o porquê de tão pulsante polêmica sobre o tema. É de se ver que o 

dispositivo supra emprega na sua dicção a expressão “Administração”. Consoante uma 

compreensão sistemática da Lei de Licitações, é preciso que se acautele da análise do art. 

6º, XII, desse Diploma Normativo141, in litteris: “Para os fins desta Lei, considera-se: 

                                                
140			Tópico 2.5.2 deste trabalho.	
141				O art. 6º da Lei de Licitações estabelece um rol de definições a apreendidas, como fito de que se possa 

realizar a correta aplicação da legislação. Para Marçal Justen Filho, “deve-se reputar que as definições 
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XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente”. 

 Realmente, não parece haver dúvidas de que foi “desejo do legislador”, com o art. 

6º supra, que, na aplicação da lei, sejam empregadas as definições expostas por ele, 

máxime para que se perfectibilize a ansiada segurança jurídica, quer para o administrador, 

quer para os administrados. Em via de contramão, reconhece-se que esse desiderato não 

foi plenamente atingido, não ilícito aduzir que provocou inclusive maior insegurança. 

 JUSTEN FILHO142 refere-se à conceituação legal de Administração esposada 

pelo art. 6º, XII, da Lei de Licitações como “irrelevante e juridicamente risível”. Isso 

porque, a teor do renomado autor, buscou o legislador simplesmente diferenciar 

“Administração Pública” de “Administração”, sendo esta última como “a unidade 

específica que, no caso concreto, está atuando”.  

 Compreende-se a crítica acima cometida. De fato, não seria um órgão ou entidade 

específica também Administração Pública? Juridicamente, a diferenciação pretendida 

pelo legislador não faz sentido e, como se verá, suscita substanciosas polêmicas sobre a 

aplicação do termo na lei. 

 Vencido esse esclarecimento de suma importância e prefacial à apresentação da 

posição da doutrina sobre a extensão dos efeitos da sanção do art. 87, III, da Lei 8.666, 

pugna CARVALHO143 que a empresa sancionada com a pena de suspensão de licitar e 

contratar fica “impedida de participar de certames e celebrar contratos com o ente 

federativo que aplicou a penalidade”. 

 Como é de se constatar, para o referido doutrinador, a pena ora em análise surte 

efeitos na esfera do ente federativo (União, Estado, Município ou Distrito Federal) 

aplicador da reprimenda, tanto em relação à Administração Direta quanto à Indireta. 

Inaugura-se, pois, o estudo acerca das posições doutrinárias com uma corrente que 

concilia, a teor das definições art. 6º da Lei de Licitações, as expressões “Administração” 

e “Administração Pública”, para empregar o conteúdo de “ente federativo”. 

                                                
legislativas são puramente ‘estipulativas’: destinam-se a indicar acepções têm utilidade na tarefa de 
interpretação da lei. Sempre que o intérprete se deparar com os vocábulos indicados, utilizados no 
corpo da lei, deverá interpretá-la coerentemente com art. 6º”. (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, p. 107).	

142			Ibid. p. 114.	
143			CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodvm. 2017. 4ª Ed. p. 554.	
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 Na leitura sobre o assunto, DI PIETRO144 exprime que o legislador, ao utilizar a 

expressão “Administração Pública” no art. 87, IV, da Lei de Licitações, invariavelmente 

quis expressar a maior abrangência para a sanção de inidoneidade para licitar e contratar. 

Nessa perspectiva, do que se interpreta da colação da eminente autora, a reprimenda de 

suspensão de licitar e contratar não estenderia sua incidência para todos os entes da 

Federação.  

 MEIRELLES145, por seu modo, milita no sentido de que a suspensão de licitar e 

contratar “pode restringir-se ao órgão que a decretou ou até mesmo a uma determinada 

licitação ou a um tipo de contrato, conforme a extensão da falta que a ensejou”. Para o 

autorizado administrativista, a dita sanção tem o efeito limitado ao órgão que a aplicou, 

podendo este, diante do caso concreto, restringir ainda mais a incidência da pena, para 

atingir, por exemplo, apenas determinado certame. 

 Discute o tema também CARVALHO FILHO146. Este especialista reconhece a 

existência de duas correntes sobre o assunto: uma mais restritiva (como as posições já 

negritadas acima) e outra mais extensiva. No âmbito da dissonância, patrocina a ideia de 

que o efeito da suspensão de licitar e contratar deve ser extensivo, vale dizer, abarcar 

todos os entes da federação, ou seja, a Administração Pública como um todo.  

 A tese acima espelhada ancora-se, primeiramente, no fato de que não há qualquer 

diferença entre Administração e Administração Pública, verificando, assim, infeliz 

atecnia do legislador. Ademais, a restrição dos efeitos da pena sujeitaria outros órgãos da 

Administração a contratar com particular que já incorreu em falha contratual, expondo-

os a risco de inadimplemento, sendo tal incoerente com o interesse público. 

 JUSTEN FILHO147, por sua vez, também promove a compreensão de que a sanção 

do art. 87, III, da Lei de Licitações deverá ter os efeitos extensivos a toda a Administração 

Pública. Segundo o avalizado professor, é preciso superar a malcontente redação 

legislativa da lei ao procurar diferenciar “Administração” de “Administração Pública”, 

pois não haveria sentido em limitar a incidência da pena a dado órgão ou entidade. Assim, 

                                                
144			DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 2009. 22º Ed. p. 272. 
145			MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 

242.	
146			CARVALHO	FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 

2017. p. 230-231.	
147			JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: 

Dialética. 9ª Ed. p. 574.	
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“se um determinado sujeito apresenta desvios de condutam que o inabilitam para contratar 

com a Administração Pública, os efeitos dessa ilicitude se estendem a qualquer órgão”. 

 Em apanhado na doutrina pátria, vê-se que o entendimento acerca da extensão dos 

efeitos da sanção de suspensão de licitar e contratar com a Administração pertence a um 

terreno revestido por polêmica e argumentos consistentes relacionados a diferentes 

correntes. Caberia aos tribunais pátrios impor uniformidade às diferentes interpretações, 

de sorte a exaurir a insegurança sobre o mote, porém, como abaixo oportunamente se 

aperceberá, a controvérsia não encontra superação. 

 

 

4.2 Ponderações doutrinárias favoráveis e contrárias à extensão dos efeitos da 

sanção 

 

 Apresenta-se como lícito a este trabalho exposição mais minudenciada dos 

argumentos empregados pelas correntes da doutrina na percepção de qual deve ser a 

abrangência da suspensão de licitar e contratar fundada na Lei 8.666. 

 Como se verá, as ponderações são consistentes para qualquer dos lados 

conflitantes. 

 

4.2.1 O modelo federativo brasileiro e a autonomia dos entes estatais 

   

 A Constituição Brasileira de 1988 assinala, no seu art. 1º, ser o Brasil uma 

Federação148.  Para os limites que se buscam alcançar com este trabalho, é importante que 

se afira exatamente o significado dessa afirmação constitucional, para que, 

posteriormente, seja possível realizar arguições seguras sobre o regime da sanção de 

suspensão de licitar e contratar com a Administração (e, consequentemente, do 

impedimento de licitar e contratar referido na Lei nº 10.520/2002). 

 Advirta-se que o tratamento do assunto federação é demasiadamente extenso e 

não incumbirá a esta pesquisa esmiuçar todas as nuances. Buscar-se-á, sim, iluminar as 

características principais do sistema federativo, de modo a se definir o conteúdo do pacto 

federativo. 

                                                
148   “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento”. 
(CF/88) 
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 DE CICCO e GONZAGA149 lecionam que a “federação consiste em uma união 

perpétua e indissolúvel de Estados autônomos, mas não soberanos, sob a égide de uma 

Constituição”. Essa é uma definição genérica, porém didática e suficiente ao que se 

propõe aqui cuidar acerca da federação. 

 Do conceito apresentado e com o devido respaldo nas lições de LENZA150, pode-

se observar que o federalismo possui como características, via de regra, a união 

indissolúvel e perpétua de Estados. Nesse sentido, conferível é que a forma federativa do 

Brasil representa cláusula pétrea (art. 60, §4º, I, CF/88), não podendo ser objeto de 

deliberação por proposta de emenda constitucional. 

 Veja-se, ademais, que os Estados, quando decidem por ingressar em uma 

Federação, perdem a soberania, que passará a ser exercida pelo país “como um todo”. No 

caso brasileiro, a soberania constitui-se em fundamento da república, positivado no art. 

1º, I, da Carta Magna. 

 Embora percam a soberania, urge salientar que, na federação, os Estados são 

autônomos entre si, por intermédio de uma rígida repartição de competência estabelecida 

pela Constituição. Com essa índole, o art. 18 da Carta Política brasileira estipula que a 

“organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição”. 

 Mencionar que há autonomia entre os Estados de federação significa dizer que 

eles exercerão, dentro dos limites constitucionais, suas faculdades sem a interferência dos 

demais entes políticos. BARROSO151 explica com proficiência que a autonomia releva 

um “poder de autodeterminação exercido dentro de um círculo pré-traçado pela 

Constituição, que assegura a cada ente estatal poder de auto-organização, autogoverno e 

autoadministração”.  

 Pelo que foi exposto, vê-se a razão pela qual o argumento do modelo federativo é 

usual para a defesa da tese de que os efeitos da sanção de suspensão de licitar e contratar 

esteja restrito ao ente político sancionador.  

                                                
149			DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Teoria Geral do Estado e Ciência Política. 

São Paulo: Revista dos Tribunais. 6ª Ed. 2015. p. 100.  
150				LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 18ª Ed. 2014. p. 472-473. 
151				BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais 

e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva. 5ª Ed. 2015. p. 207. 
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É dizer, se os entes federados não devem se imiscuir na esfera de competência um 

do outro, o que legitimaria uma sanção aplicada por um Estado, para ilustrar, irradie 

consequências em um determinado Município? Não se estaria ferindo o poder de 

autodeterminação de um ente federado, igualmente autônomo segundo a Constituição? 

 A ponderação acima, de fato, é atraente e encontra invocação no Texto Magno, o 

que a torna, sem dúvidas, tecnicamente escorreita. Este, porém, como se verá, não é o 

único argumento possível de ser levantado para a corrente que sufraga pela incidência 

restritivo da pena do art. 87, III, Lei 8.666. 

 

4.2.2 O princípio da competitividade 

 
 
 Por princípio da competitividade deve-se entender que a licitação, no anseio de 

obter a proposta mais vantajosa para o Poder Público, necessita atingir o maior número 

de possível de interessados em concorrer à celebração de um futuro contrato. 

 Segundo NIEBUHR152, esse princípio importa na exigência de que a 

Administração incentive e busque agregar o maior número possível de particulares 

interessados. Com visão acertada, expressa o ilustre professor que, quando se aumenta o 

universo de propostas, maximiza-se a possibilidade de, legitimamente, a escolha seja a 

mais vantajosa possível. 

 A Lei nº 8.666/93 não avoca expressamente ao princípio da competitividade, 

porém é possível extraí-lo de diferentes dispositivos, dos quais se destaca, por exemplo, 

o art. 3º, §1º, I153, quando veda ao agente público que preveja, nos editais, cláusulas que 

possam comprometer a competitividade do certame154. 

                                                
152			NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte: Forúm. 7ª Ed. 2015. p. 

39.	
153   Art.3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. § 1o  É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

154			Sobre esse assunto, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 6.798/2012, Primeira 
Câmara, Rel. Min. José Múcio Monteiro, julgado em 08.11.2012, entendeu que a exigência de loja 
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 É de suma valia expressar que o privilégio à competitividade não deve denotar 

que se vede a eleição, no caso concreto e devidamente justificado, de exigências a serem 

cumpridas pelo licitante. Com efeito, tão danoso para o interesse público quanto a pouca 

participação em certames é a concorrência de qualquer aventureiro, o qual sujeitará a 

Administração a um futuro contrato fadado ao insucesso. 

 Fundadas as devidas indicações acima, pode-se conferir que a alusão ao princípio 

da competitividade seria mais um argumento favorável à corrente restritiva a respeito dos 

efeitos da sanção de suspensão de licitar e contratar com a Administração. Isso porque o 

universo de particulares interessados em participar de procedimentos licitatórios é finito; 

aliás, há locais, como nos municípios do norte do país, verbi gratia, em que a oferta de 

licitantes é pequena.  

 Interessa anotar, então, que, para quem defende a corrente restritiva da sanção 

fundamentada no art. 87, III, da Lei de Licitações, o afastamento de um licitante frente a 

todo e qualquer certame, independentemente do órgão, entidade ou ente federativo que 

tenha aplicado a pena, representa para a Administração quadro tão danoso quanto para o 

apenado. 

 

4.2.3 A unidade da Administração Pública 

 

 Acorre aos defensores da tese de que a extensão dos efeitos da suspensão de licitar 

e contratar a percepção de que Administração Pública é uma só, sendo apenas 

descentralizadas suas funções para que se possa, melhormente, atender ao bem coletivo. 

 Para MEIRELLES155, a Administração Pública “em sentido formal, é o conjunto 

de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, 

é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral”. Arremata o autor 

que Administração (sinônimo de Administração Pública) representa toda a máquina 

estatal “preordenada à realização de serviços, visando à satisfação das necessidades 

coletivas”. 

                                                
física em determinada localidade para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, afrontaria 
o princípio da competitividade, com fulcro no art. 3º, §1º, I, da Lei de Licitações. 

155			MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 
64-65.	
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 CRETELLA JR156 compreende que, juridicamente, não é possível realizar 

qualquer diferença entre Administração e Administração Pública. Segundo o célebre 

administrativista, “Administração é a atividade que o Estado desenvolve, através de atos 

concretos e executórios, para a consecução direta, ininterrupta e imediata de interesses 

públicos”.  

 Sobre o ora debatido, a Ministra Laurita Vaz157, do Superior Tribunal de Justiça, 

já teve a oportunidade de expressar que o termo Administração Pública congrega uma 

acepção subjetiva de “Estado-administrador e a sua natureza executiva é única”. 

Ressaltou, ademais, que as atribuições do referido Estado seriam descentralizadas pelo 

único motivo de conceder a melhor prestação possível à comunidade. 

 De acordo com DI PIETRO158, todo o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e 

agentes que tenham a incumbência de atender às demandas coletivas representam a 

Administração Pública. Aqui, esclareça-se, não há confundir a divisão política do país em 

entes federativos, que aliás, é matéria constitucional159, com a divisão administrativa do 

Estado, com o fito de atender o bem comum, assento este de direito administrativo. 

Pretende-se destacar, assim, que Federação não é sinônimo Administração Pública.  

 É sob esse enfoque que, novamente, apresenta-se como lícita a crítica ao anseio 

sorumbático do legislador em buscar, na Lei nº 8.666/93, distinguir “Administração 

Pública” e “Administração”. Renove-se que não há qualquer diferença jurídica em relação 

às expressões. 

 Com efeito, importa anotar que a compreensão de que a Administração Pública, 

enquanto acepção tocada à função administrativa desenvolvida pelo Poder Público, é uma 

entidade única, não haveria sentido em se buscar restringir os efeitos da sanção do art. 87, 

III, da Lei 8.666/93.  

 

4.2.4 A vontade do legislador 

 

 A invocação à chamada “vontade do legislador” é argumento muitas vezes 

empregadas no Direito. A prática visa a buscar absorver o que o poder legiferante buscou 

                                                
156			CRETELLA JR, José. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 17ª Ed. 2001. p. 13 

e 15. 
157			STJ. RMS 9.707/PR. Rel. Min. Laurita Vaz. DJ em 20.05.2002. 	
158			DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 2009. 22º Ed. p. 54.	
159			MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 31ª Ed. 2005. p. 

61-62.	
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efetivamente expressar ao editar determinada norma, com o fito de se aferir a correta 

interpretação. 

 Investigar a vontade do legislador tem raízes com o próprio surgimento da 

hermenêutica jurídica com Schleiermacher (para muitos considerado o “pai da 

hermenêutica) quando este propôs a interpretação técnica, fundada no que ele 

denominava compreensão divinatória e compreensão comparativa160. De todo modo, a 

busca pelo que o legislador quis expressar esbarra, sem dúvida, em uma elevada 

inclinação ao psicologismo, o que é sede de críticas para alguns. 

 Na defesa da restrição aos efeitos da suspensão de licitar e contratar ao órgão ou 

entidade que cominou a pena socorre o argumento de que o legislador, certamente, ao 

designar, no art. 6º, XI e XII, da Lei 8.666/93, as expressões “Administração” e 

“Administração Pública”, não quis exprimir o mesmo sentido. Na defesa desta noção, 

pode-se dizer que, se fosse a intenção da lei referir ao mesmo conteúdo, não existiria 

sentido em separar os dois incisos. 

 Ademais, reforçando a ideia já apresentada, é possível por igual iluminar que não 

seria possível que as expressões redundem em idêntica percepção, pois, novamente, a Lei 

de Licitações, nos incisos III e IV, optou por instituir dois tipos de sanções separadas 

pelos já aludidos termos. 

 Por outro viés, arguiriam os militantes da extensão da suspensão de licitar e 

contratar para todo o território nacional que a interpretação consoante a vontade do 

legislador não pode ser apartada da técnica e dos institutos jurídicas já consolidados. É 

que a investigação do sentido da norma à luz do desejo nela objetivado deve acompanhar 

“a dinamicidade dos fatos sociais”161. 

 Nessa perspectiva salientada, seria um “nada jurídico” opor esforço em diferenciar 

Administração de Administração. A melhor interpretação a ser acostada, portanto, seria 

a de que os incisos XI e XII do art. 6º da Lei 8.666/93 querem se referir exatamente ao 

mesmo objeto.  

 

                                                
160	 	 “A compreensão divinatória teria natureza adivinhatória e consistiria no sentido atribuído pelo 

intérprete ao texto depois de ter entrado em uma empatia viva ou parentesco espiritual com o autor 
ou, ainda, depois de o intérprete ter-se colocado no lugar do autor. Percebemos aqui um intenso 
psicologismo no método proposto. Isso repercutiu posteriormente no Direito através da ênfase 
exagerada dada à vontade do legislador (...)” (MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica 
e Unidade Axiológica da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey. 4ª Ed. 2011. p. 6-7).	

161			Ibid.p. 7.	
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4.3 A posição do Superior Tribunal de Justiça    

  

 Em se tratando da abrangência dos efeitos da suspensão de licitar e contratar da 

Lei de Licitações, o STJ possui entendimento já consolidado. Para essa Corte Superior, 

os reflexos da citada pena devem se estender por todo o território nacional.  

 Sob o argumento de que a Administração é una e, com isso, não deve haver 

restrição na abrangência dos efeitos, veja-se: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  LICITAÇÃO. 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO 
E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. 
LEI 8.666/93, ART. 87, INC. III. 1. É irrelevante a distinção entre os termos 
Administração Pública e Administração, por isso que ambas as figuras 
(suspensão temporária de participar em licitação (inc. III) e declaração de 
inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a não-participação em licitações 
e contratações futuras. 2. A Administração Pública é una, sendo 
descentralizadas as suas funções, para melhor atender ao bem comum. 
A limitação dos efeitos da suspensão de participação de licitação não pode 
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de 
conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se 
estendem a qualquer órgão da Administração Pública. (STJ. 2ª T. REsp 
151567/RJ. Rel. Min. Francisco Peçanha. DJ em 25.02.2003). (GRIFOS). 

 
 Em outra oportunidade, no ano de 2004, o STJ compreendeu162 que, em virtude 

da Administração ser una, permitir-se que determinado particular sancionado com fulcro 

no art. 87, III, do Estatuto das Licitações representaria a negativa da eficácia da pena.   

 Realmente, a orientação do STJ sempre foi no sentido de que o efeito da sanção 

ora tocada deve extensivo para todo o território nacional. Em 2013, aquele tribunal, 

reafirmou a posição já consagrada, como se vê: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA COM 
BASE NA LEI 8.666/93. DIVULGAÇAO NO PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA GERENCIADO PELA CGU. DECADÊNCIA. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI EM TESE E/OU ATO CONCRETO. 
DANO INEXISTENTE.  1. O prazo decadencial conta-se a partir da data da 
ciência do ato impugnado, cabendo ao impetrado a responsabilidade 
processual de demonstrar a intempestividade.  2. A Controladoria Geral da 
União é parte legítima para figurar em mandado de segurança objetivando 
atacar a inclusão do nome da empresa no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 
por ela administrado.  3. O writ impugna ato concreto, oriundo do Ministro 
dirigente da CGU, inexistindo violação de lei em tese.  4. Nos termos da 
jurisprudência desta Corte, a penalidade prevista no art. 87, III, da 

                                                
162			STJ. 2º T. REsp 174274/SP. Rel. Min. Castro Meira. DJ em 19.10.2004.	
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Lei 8.666/93, suspendendo temporariamente os direitos da empresa em 
participar de licitações e contratar com a administração é de âmbito 
nacional.  5. Segurança denegada. (STJ. 1ª S. MS 19.657/DF. Rel. Min. 
Eliana Calmon. DJ em14.08.2013). (GRIFOS). 

 

 Embora a questão não possua, a priori, assento constitucional, o Min. Celso de 

Mello, do Supremo Tribunal Federal, ao encarar, em 2014, o MS 30.947/DF, referiu-se à 

questão e aludiu à posição consolidada do STJ no particular. 

A doutrina e jurisprudência majoritárias são pacíficas quanto à extensão dos 
efeitos da declaração de inidoneidade a todos os órgãos Públicos, não se 
limitando, portanto, ao âmbito do Ente que aplicou a referida medida, 
sendo que o Superior Tribunal de Justiça aplica esse entendimento até 
mesmo para a penalidade de suspensão (...). (GRIFOS). 

 
 De fato, como é averiguável, a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre a 

extensão dos efeitos da sanção de licitar e contratar com a Administração (art. 87, III, Lei 

nº 8.666/93) encontra-se cimentada. O argumento força empregado pela corte é o de que 

a Administração Pública é uma só, não havendo, com isso, motivos para limitar a eficácia 

da suspensão de licitar e contratar. Em última instância, exprime-se que quem falha com 

dado órgão da Administração está lesando toda não somente aquela célula administrativa, 

senão toda a máquina pública. 

 

 

4.4 A posição do Tribunal de Contas da União 

  

 O Tribunal de Contas da União, no exercício das faculdades constitucionais, 

também já se posicionou sobre a suspensão de licitar e contratar da Lei nº 8.666/93. A 

questão da extensão dos efeitos da pena ganha maior complexidade porquanto esse 

Tribunal adota, majoritariamente, posição diversa da consolidada pelo Superior Tribunal 

da Justiça.  

 De fato, não foram poucas as oportunidades em que o TCU emitiu orientação no 

sentido de que a aplicação da reprimenda do art. 87, III, da Lei de Licitações deve estar 

restrita ao órgão ou entidade que a cominou. A esse respeito, analise-se: 

O relatou refutou todos os argumentos, esclarecendo que “o Tribunal pacificou 
a sua jurisprudência em considerar que a sanção prevista no art. 87, inciso III, 
da Lei 8.666/1993, que impõe a ‘suspensão temporária para participar em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos’, tem aplicação restrita ao órgão ou entidade que 
a aplicou” e restabeleceu “o entendimento já consolidado na sua 
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jurisprudência, no sentido de fazer a distinção nítida entre as sanções 
previstas nos aludidos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993 (...)”. 
(Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 149 do TCU. 
Acórdão 1.017/2013 – Plenário. Rel. Min. Aroldo Cedraz. DJ em 24.04.2013). 
(GRIFOS). 

  

 A direção apontada no excerto acima decorre do esforço pretendido pelo Tribunal 

para que se estabeleça uma diferença entre os as sanções dos incisos III e IV do art. 87 da 

Lei nº 8.666/93163. Para essa Corte, quis o legislador, efetivamente, diferenciar as 

expressões “Administração” e “Administração Pública”, conferindo às aludidas sanções 

regimes distintos. 

 O Ministério Público que oficia junto ao Tribunal de Contas da União, instado a 

manifestar-se sobre o tema, alinhou-se que já está sedimentado naquele órgão164. Aduziu 

Parquet que se filia “ao posicionamento da parcela da doutrina que considera que a sanção 

aplicada com supedâneo no art. 87, III, da Lei das Licitações restringe-se ao órgão ou 

entidade contratante, não sendo, portanto, extensível a toda a Administração Pública”. 

 A tese preconizada pelo MP/TCU tem alicerce novamente na ideia de que os 

termos “Administração” e “Administração”, para fim da Lei de Licitações, possuem 

conteúdo diferente.  

 Além da separação já iluminada, o Tribunal de Contas da União já sustentou sua 

tese com espeque nas prescrições do princípio da competitividade. Tal ocorreu no bojo 

do Acórdão 842 – Plenário, em 2013, sendo de inquestionável licitude a transcrição de 

trecho dessa decisão:  

“(...) a jurisprudência recente desta Corte de Contas é no sentido de que a 
sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 produz efeitos apenas 
no âmbito do órgão ou entidade que a aplicou. (...) Interpretação distinta de 
tal entendimento poderia vir a impedir a participação de empresas que 
embora tenham sido apenadas por órgãos estaduais ou municipais com 
base na lei de licitações, não estão impedidas de participar de licitações no 
âmbito federal”. (Acórdão 842/2013 – Plenário TCU, Rel. Min. Raimundo 
Carreiro, DJ em 10.04.2013.) (GRIFOS). 
 
 

 Cabe realçar que já houve precedente no TCU em que se questionou a posição 

majoritariamente adotada pela Corte165. Na ocasião alegou-se que o desejo de se impedir 

                                                
163			Em perspectiva consonante os Acórdãos 3.243 – Plenário TCU, Rel. Min. Raimundo Carreiro, DJ 

em 28.11.2012; e Acórdão 902 – Plenário TCU. Rel. Min. José Jorge, DJ em 18.04.2012. 
164	 	 Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 23 do TCU, Acórdão 1.539/2010 - 

Plenário, Rel. Min. José Múcio Monteiro, DJ em 30.06.2010. 
165				Acórdão 2.218 – Primeira Câmara. Rel. Min. José Múrcio, rev. Min. Walton Alencar Rodrigues. DJ 

em 12.04.2011.  
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que eventual particular apenado com fundamentado no art. 87, III, da Lei 8.666/93 já se 

demonstrou indigno para contratos com a Administração. O impedimento de licitar e 

contratar com todos os órgãos da Administração Pública, portanto, teria a nítida bandeira 

da luta contra fraudes e da proteção ao erário. 

 A despeito do precedente referido, é cediço que a posição consolidada e mais atual 

do Tribunal de Contas é na via de restringir a expansão das consequências da suspensão 

de licitar e contratar para toda a Administração Pública. Os argumentos colacionados pela 

Corte de Contas encontram-se sobretudo escorados no princípio da competitividade e na 

distinção proposta pelo Lei de Licitações no tocante a “Administração” e “Administração 

Pública”. 

  

 

4.5 A posição da Advocacia Geral da União  

   

 Em 27 de abril de 2012, por intermédio da Portaria nº 359/PGF, criou-se, no 

âmbito da Advocacia Geral da União, estabeleceu-se um projeto institucionalizado com 

o intuito de uniformizar posicionamentos jurídicos relacionados a licitações e contratos. 

No propósito, a Portaria nº 98/PGF, de 26 de fevereiro de 2013, fundou a Câmara 

Permanente de Licitações e contratos, cujo objetivo, dentre outros, “promover a discussão 

das questões jurídicas identificadas, buscando solucioná-las e uniformizar entendimento 

a ser seguido pelos Órgãos de Execução da Procuradoria Geral Federal”166. 

 Fruto do trabalho da referida Câmara, foi possível a elaboração do Parecer nº 

08/2013/CPL/DEPCONSU/PGFAGU167, de 23 de setembro de 2013, versando sobre a 

extensão dos efeitos das sanções do art. 87, III, Lei nº 8.666/1993 e art. 7º da Lei nº 

10.520/2002. É dessa manifestação que se tratará na sequência e as arguições que serão 

apregoadas. 

 Ressalta a AGU que não seria possível consignar, consoante se observa dos 

incisos XI e XII do art. 6º da Lei de Licitações, a mesma interpretação para 

“Administração” e “Administração Pública”. Refuta, assim, a clássica bandeira do 

Superior Tribunal de Justiça, que acolhe as destacadas expressões como sinônimos. Para 

                                                
166				Art. 2º, II, da Portaria nº 98/PGF, de 26.02.2013. 
167  AGU. Parecer nº 08/2013/CPL/DEPCONSU/PGFAGU, de 26.02.2013. Disponível em:<www.a 

gu.gov.br/page/download/index/id/17775171>. Acesso em 07.10.2018. 
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a Procuradoria da União, não há “espaço hermenêutico” para essa conclusão, o que 

caracteriza a decisão do STJ como incompatível com a “realidade da descentralização 

administrativa”. 

 Em relação ao apresentado, compreende a AGU que, em se tratando de comando 

sancionador, os efeitos da suspensão de licitar e contratar devem ser encarados 

restritivamente. Se assim não se conceber, não se atenderia à vontade da lei de criar 

sanções distintas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, o que afrontaria a 

dosimetria da pena a ser aplicada a eventual particular que tenha incorrido em infração. 

De fato, segundo a PGF, a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 

a Administração Pública precisa ser encarada como gravame mais rigoroso do que a 

suspensão. 

 Sustenta o parecer em exame que não há como despender o mesmo tratamento à 

declaração de inidoneidade e a suspensão de licitar e contratar também pela lei ter 

definido maior rigor para a aplicação da primeira reprimenda. Apenas Ministro de Estado, 

Secretário Estadual ou Municipal são competentes para declarar uma empresa um 

particular inidôneo, ao passo que, na suspensão de licitar e contratar, o próprio gestor do 

órgão contratante poderá cominar. 

 Outro interessante argumento empregado pela AGU na defesa do que se vem 

construindo está no exame do art. 46 da Lei nº 8.443, de 1992, verbis: “Art. 46. Verificada 

a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do 

licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 

Pública Federal”.  

 Com o advento do diploma supra, previu-se que o TCU seria competente para a 

aplicação da declaração de inidoneidade de licitante. Desse modo, como destaca o 

parecer, não seria razoável conceber que o gestor de dado órgão, no labor de cominar 

suspensão de licitar e contratar, possua o mesmo condão que a Corte de Contas da União, 

fato que robustece a tese de efeitos restritivos da pena do art. 87, III, da lei nº 8.666/93. 

 Questão polêmica levantada pela AGU está em saber se os efeitos da suspensão 

de licitar e contratar estaria subsumido ao órgão ou ao ente sancionador. É que, a teor da 

ponderação empreendida, órgão seria uma “parte, unidade ou componente” de uma 

pessoa jurídica, enquanto o ente seria a própria pessoa jurídica. 

 Com efeito, a celeuma iluminada possui severas repercussões a depender do modo 

como seja encarada. É conferível que há pessoas jurídicas (entes) que possuem 

ramificações em todo o território nacional através de seus departamentos locais (órgãos), 
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o que torna bastante discutível qual a abrangência do art. 87, III, do Estatuto das 

Licitações.   

 Para a AGU, inclinando-se para a “teoria do órgão”168, afasta a sustentação de que 

os efeitos da suspensão de licitar e contratar fiquem limitadas ao órgão sancionador, pois 

este não é autônomo, não possuindo vontade própria. Em verdade, deve-se encarar a 

manifestação de uma unidade como o desejo do todo, vale dizer, do ente administrativo. 

 Em outras palavras, a defesa proposta quer significar que o art. 6º, XI, da Lei de 

Licitações, quando mencionou “Administração”, quis conduzir à percepção de ente 

(pessoa jurídica). 

 Em apanhado final do que foi apresentado, convém expressar que, para a 

Advocacia Geral da União, os efeitos da suspensão de licitar e contratar devem estar 

restritos ao ente (pessoa jurídica) que sancionou dado particular169.  

  

 

4.6 Entendimento desta pesquisa sobre a polêmica 

  

 Assinaladas sustentações acima sobre o art. 87, III, da Lei de Licitações, cabe 

esclarecer que este trabalho compreende o mote sob o mesmo prisma da Advocacia Geral 

da União, ou seja, as consequências da suspensão de licitar e contratar devem estar 

restritas à esfera do ente (pessoa jurídica) sancionador. 

 Assume-se essa posição porque se pugna que seja irretorquível que a Lei nº 8.666, 

de 1993, ao buscar diferenciar “Administração” de “Administração Pública”, realmente 

buscou tratar de categorias diferentes. Nesse toque, a rigor, se a adoção fosse pela ideia 

de sinônimos para os expressados vocábulos, não haveria motivo para se diferenciar a 

suspensão de licitar e contratar da declaração de inidoneidade, todas reprimendas 

constantes do rol do art. 87, do Estatuto das Licitações.  

 Compreende-se, também, que o fato da competência para a aplicação das sanções 

de suspensão de licitar e contratar e declaração de inidoneidade açambarca outra forte 

razão para que se elida o discernimento de que Administração e Administração Pública 

                                                
168				Pela “teoria do órgão” a vontade de uma pessoa jurídica é exercida por seus órgãos, não sendo estes 

partes autônomas daquela, isto é, existe uma fusão entre os dois elementos, por meio da qual se infere 
que a pessoa jurídica é também o órgão. 

169				No Parecer nº 02/2013/GT/Portaria nº 11, de 10.08.2012, a CGU/AGU pacificou o assunto chegando 
à mesma conclusão.  
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devam ser tratados diante do mesmo modelo. Deveras, nesse jaez, a penalidade do art. 

87, IV, da Lei nº 8.666/93 deve possuir feição muito mais gravosa, eis que somente o 

TCU, os Ministro de Estado, Secretário Estadual e Municipal poderiam cominá-la. 

Diferente é a suspensão de licitar e contratar, a qual pode ser aplicada pelo próprio gestor 

do órgão ou entidade envolvido no liame Administração-Particular. 

 Finalmente, é lícito destacar que restringir os efeitos do art. 87, III, da Lei de 

Licitações à órbita do ente sancionador homenageia o princípio da competitividade. 

Conforme já se pode argumentar neste esforço, a busca pela proposta mais vantajosa para 

o Poder Pública é ladeada pelo princípio da competitividade. Quanto maior o número de 

interessados em participar de um certame, mais robustas serão as oportunidades da 

Administração Pública de angariar o melhor objeto pretendido, tanto do ponto de vista 

mediato como do imediato. 
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5 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

– ART. 7º DA LEI Nº 10.520/2002 

  

 Já examinados os pontos controversos da sanção de suspensão de licitar e 

contratar da Lei nº 8.666, de 1993, chega-se ao momento de enfrentar a pena do art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 2002. Em outros momentos desta pesquisa, iluminou-se a importância 

do estudo das duas reprimendas conjuntamente, eis que seus efeitos em regra são os 

mesmos, é dizer, o afastamento do particular dos certames públicos e dos contratos 

administrativos. 

 Apesar de não haver maiores polêmicas acerca das consequências incidentes no 

particular sancionado com o impedimento de licitar e contratar, o tema, em geral, ainda 

não é pacificado. Neste caso, diferentemente da sanção do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, 

a dúvida não se avizinha dos termos “Administração”ou “Administração Pública”, senão 

da controvérsia de se a cominação da penalidade por um ente da federação contaminaria 

o particular em relação aos demais entes. É o que se encarará a partir de agora.  

 

 

5.1 Cotejo entre o art. 7º da Lei 10.520 e o art. 87, III, da Lei 8.666 

   

 Qualquer estudo comparativo deve partir do pressuposto de que se está diante de 

figuras que guardam, entre si, relações de semelhança e de disparidade. Neste tópico, 

pois, partir-se-á da premissa de que dispositivos em epígrafe enunciam sanções apartadas, 

diferentes uma da outra. Guarde-se, antes, a ressalva de que há vozes que pugnam que as 

supraindicadas penalidades, em verdade, não possuem qualquer distinção juridicamente 

relavante entre si, sendo, assim, demonstrações de uma idêntica sanção170.   

 Iniciando-se pelas similitudes, convém expressar que, quer seja no exame da 

suspensão de licitar e contratar (art. 87, III, Lei 8.666/1993) ou o impedimento de licitar 

e contratar (art. 7º, Lei 10.520/2002), estar-se-á diante de penalidade que atinge o 

particular que falhou em relação à determinada avença com a Administração (sujeito 

passivo). Sendo penas extramamente graves, que afastam o sancionado de novas 

                                                
170  FLEURY, Felipe B. Guimarães.  As infrações e sanções administrativas aplicáveis a licitações e 

contratos (Leis 8.666/93, 10.520/02, 12.462/11 e Lei 12.846/13). Dissertação (Mestrado em Direito). 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016, p. 136-137. 
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participações em certames,  é imperioso que o Poder Público seja proporcional e razoável 

na aplicação, acima de tudo porque é patente a legislação não expressou com clareza as 

hipóteses de cabimento das cominações. 

 Sobre o que acima foi referido, deve-se reconhecer o avanço do legislador quando 

colacionou, no art. 7º da Lei do Pregão, diferentes espécies de infrações administrativas. 

Sem embargo do esforço, colocar sob o mesmo regime as condutas de deixar de entregar 

documentação exigida no certame e apresentar, com o fito de burlar a Administração, 

documento falso171. 

 De fato, reputa-se infeliz a redação do caput do art. 87, III, do Estatuto das 

Licitações, pois o enunciado apresenta que o particular estará sujeito, pela inexecução 

total ou parcial do contrato, à suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de até dois anos. É evidente o superlativo grau de abstração da norma, tornando a 

decisão do Poder Público, em casos dessa natureza, inclinada à máxima subjetividade, o 

que não parece, sob nenhuma perpectiva, salutar e perfilhada pelo princípio da legalidade 

administrativa. 

 Não bastasse o problema destacado acima, o art. 87 da Lei de Licitações, sob a 

mesma rubrica da “inexecução total ou parcial do contrato”, estipula outros três tipos de 

sanção.  Indaga-se qual seria o dosímetro a ser empregado pelo Administrador para a 

solução do que ora se coloca.  

 Não por outra razão há quem defenda a impossibilidade da aplicação da sanção 

de suspensão de licitar e contratar até que lei defina o regime de cominação172 ou a 

cominação apenas para hipóteses em que a infração também signifique crime173.  

 Outro interessante tópico a ser realçado é que não há, sejá lá de qual ângulo se 

observe, diferença prática entre os as palavras “impedimento” e “suspensão”. Em outros 

termos, uma empresa que esteja suspensa de licitar e contratar tem idênticos óbices em 

relação a outro partitular que se encontre impedido de licitar em contratar. Tem-se, com 

isso, a conclusão de que os efeitos entre as examinadas sancões é exatamente o mesmo. 

 Importante se aperceber, ainda, que a finalidade das sanções ora versadas é 

exatamente a mesma, vale dizer, afastar o particular que tenha incorrido em infração 

                                                
171	 	 	 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São 

Paulo: Dialética. 2ª Ed. 2003. p.176 a 178. 
172	 	 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: 

Dialética. 9ª Ed. 2002, p. 574. 
173			BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 

26º Ed. 2008. p. 634. 
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administrativa (devidamente pré-estabelecida) de natureza grave de novas licitações ou 

contratos administrativos. É significativa a consideração de que, realmente, essas 

penalidades apartam infratores de novos contratos administrativos, pois nem sempre o 

Poder Público engendra vínculos por intermédio de licitações, recorrendo, dentro das 

balizas da lei, às dispensas de licitação ou inexigibilidades. Também para estes casos, 

vedada estará a contratação do particular cominado. 

 A outro viso, parece tranquilo na doutrina e nos tribunais174 que ambas as sanções 

não possuem como efeito imediato e automático a rescisão de eventual contrato 

administrativo já vigente ao tempo da aplicação da pena. CARVALHO FILHO175, 

tratando da suspensão de licitar e contratar, bem observa que as consequências são “ex 

nunc”. Na leitura deste trabalho, julga-se que o mesmo regime deve ser consignado ao 

impedimento de licitar e contratar, pelo motivo que, novamente, será repisado: não há 

diferença para o particular no que tange à incidência das multicitadas penalidades. 

 Além de tudo isso, assevera-se que, para ambas as penas, deve ser facultado ao 

possível infrator o exercício da ampla defesa e do contraditório. Na Lei de Licitações, a 

previsão à defesa prévia é expressa, na forma do §2º do art. 87; a Lei nº 10.520/2002, por 

sua vez, não traz essa colação no seu texto, porém tal é prescindível, pois que o 

contraditório e a ampla defesa possuem guarida constitucional, não podendo ser 

afastados, dentre outros casos, de processos administrativos176. 

 Não se pode olvidar também da disciplina das multas. Tanto na suspensão quanto 

no impedimento de licitar e contratar, é possível que haja, cumulativamente, a imposição 

de multas. De todo modo, urge insistir que a cominação desse tipo de reprimenda 

imprescinde de previsão expressa e detalhada no edital e no contrato administrativo. 

 Em referência, a partir de agora, às distinções entre as reprimendas, inaugura-se 

com a menção relativa ao prazo de incidência dos efeitos. Deveras, não parece restar 

dúvidas de que o legislador, em se tratando de pregão, reservou para o infrator castigo 

mais severo. JUSTEN FILHO177 aduz que tal se deve à massiva inclinação democrática 

                                                
174			STJ. MS 13.964/DF. Rel. Min. Teori Albino Zavascky. DJ em 13.05.2009. 
175   CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 31ª Ed. 

2017. p. 230-231. 
176   Art. 5º, LV, CF/88. 
177   JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico).São Paulo: 

Dialética. 2ª Ed. 2003. p.169. 
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do pregão, requerendo dos participantes maior lealdade e colaboração, sob a tutela 

máxima do interesse público. 

 No impedimento de licitar e contratar (art. 7º da Lei 10.520) , portanto, os efeitos 

da penalidade podem se estender por até 5 (cinco) anos. A teor da suspensão de licitar e 

contratar da Lei 8.666, por outro modo, os efeitos restringem-se ao máximo de 2 (dois) 

anos178. 

 Outra interessante distinção entre as sanções reside no campo dos efeitos 

acessórios da cominação. O art. 7º da Lei nº 10.520/2002 salienta que, afora o 

impedimento de licitar e contratar, o particular apenado será descredenciado do Sicaf ou 

outros sistemas de cadastramento de fornecedores. Cuida-se de consequência automática 

e acessória consignada pela Lei do Pregão. 

 O particular descredenciado do Sicaf com fulcro no art. 7º da Lei de Pregão, como 

observou JUSTEN FILHO179, apenas poderá proceder novo registro após o término dos 

efeitos da sanção. Realmente, impõe-se o cuidado dos administradores em relação a essa 

advertência, pena de lesão à própria eficácia da penalidade legal. 

 Na Lei nº 8.666/93, art. 87, III, inexiste o frisado descredenciamento. Em atenção 

ao princípio da legalidade estrita, garantia do administrado ante ao Poder Público no gozo 

da função administrativa, opina-se que será impossível a cominação de tal constragimento 

ao particular sancionado com a suspensão de licitar e contratar.  

 Por último, há questão controversa que, a depender da linha de pensamento 

assumida, poderá ser uma semelhança ou uma diferença entre as duas sanções. Refere-se 

à extensão dos efeitos das mesmas.  

Sobre as diferentes posições relacionadas à suspensão de licitar e contratar da Lei 

nº 8.666/93, já foram tecidas efusivas considerações nesta pesquisa180, a que não se 

propõe a se imiscuir nesse particular. No concernente à abragência da reprimenda o art. 

7º da Lei do Pregão, será objeto deste trabalho maiores considerações na sequência dos 

tópicos deste capítulo. 

                                                
178			Felipe B. Guimarães Fleury, julgando que os art. 7º da Lei 10.520/2002 e o art. 87, III, da Lei 8.666/93 

representam a mesma sanção, propondo, pois, uma “integração plena” do regime das penalidades 
administrativas desses diplomas, milita que, com o advento da Lei do Pregão, a suspensão de licitar e 
contratar com a Administração passou a ter o prazo de incidência aumentado para até 5 (cinco) anos. 
(As infrações e sanções administrativas aplicáveis a licitações e contratos - Leis 8.666/93, 10.520/02, 
12.462/11 e Lei 12.846/13, p. 136 a 137). 

179	 	 	 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São 
Paulo: Dialética. 2ª Ed. 2003. p.188. 

180				Remete-se o leitor ao capítulo 4 deste trabalho. 



 

 

84 

 

5.2 Possibilidades de interpretação do dispositivo 

  

 Prescreve o art. 7º da Lei 10.520/2002 que aquele que cometer uma das infrações 

estabelecidas nesse preceito ficará “impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios (...).” A grande controvérsia construída em torno dessa 

norma se afigura nesse pequeno trecho transcrito: qual a extensão dos efeitos dessa 

sanção? 

 Antes de mais nada, alerte-se que, a despeito de haver outras definições sobre esse 

pulsante tema, para os limites fincados a este trabalho, será adotado como interpretação 

“o processo analítico de compreensão e determinação do sentido e extensão da norma 

jurídica enfocada”181.  

 A espécie de interpretação que primeiro se enfrentará é a gramatical ou literal. 

MAGALHÃES FILHO182 a concebe como a “análise morfológica e sintática do texto 

normativo. Por ela, se procuram verba legis”. Trata-se de exame textual de um enunciado 

legal em busca do seu sentido através do significado próprio da palavra. 

 A interpretação gramatical, contudo, é limitada, pois reduz o intérprete a um mero 

decodificador de vocábulos. MAGALHÃES FILHO183 destaca que não haveria razão 

para a existência de método hermenêutico se fosse possível a absorção do sentido de uma 

norma pela “simples leitura”.  

 De fato, o emprego isolado da espécie gramatical pode conduzir o intérprete a 

distorções que o afastam do melhor sentido para a norma. Prefere-se aqui a expressão 

“melhor sentido para a norma”, dada a verdadeira multiplicidade de interpretações 

possíveis de serem empreendidas sob um enunciado, as quais, inclusive, podem sofrer 

modicações consoante os anos atravessem uma sociedade. 

 Importante o escólio de DELGADO184 quando destaca que a complexidade do 

processo intepretativo do Direito inviabiliza que o sentido da norma seja alcançado com 

a singela “tradução literal” das expressões de um texto. 

                                                
181			DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 15ª Ed. 2016. p. 224. 
182		MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de Hermenêutica Jurídica. São Paulo: Atlas. 5ª Ed. 

2015. p. 62.  
183			Ibid. p. 63. 
184			DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 15ª Ed. 2016. p. 235. 
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 Abstraindo as advertências iluminadas acima, poder-se-ia, por emprego da 

interpretação literal, concluir que os efeitos do impedimento de licitar e contratar deverá 

estar restrito ao ente da federação que cominou a penalidade. Tal se conclui pela 

verificação do uso das palavras “União”, “Estados”, “Municípios” e “Distrito Federal” 

separadas pela conjunção alternativa “ou”.  

 Outra forma de se interpretar os enunciados normativos seria pela investigação da 

finalidade impregnada no texto. Por essa espécie, aduz MAGALHÃES FILHO185, a 

norma é concebida como um meio para atingir o fim e, portanto, dentre as diferentes 

maneiras de interpretá-la, deve-se preferir pela que melhor consagre o objetivo social 

(vantagem) a ser alcançado. 

 O estudo do fim a ser alcançado por uma norma, invariavelmente, atravessa o 

tema concretização de princípios. ÁVILA186, com muita propriedade, destaca que o 

conteúdo principiológico remete a um “estado de coisas” a ser atingindo, contudo as 

norma princípios não indicam diretamente qual o comportamento a ser desencadeado para 

tal. Cabe, assim, ao intérprete aferir a solução adequada. 

 Parece evidente que o assunto pregão deve estar pautado a todo momento pelo 

princípio da competividade. Esta norma deve orientar toda a interpretação da Lei nº 

10.520/2002, sempre buscando a concretização. Deveras, pelas próprias características 

dessa modalidade de licitação (informalidade, celeridade, inversão de fases, dentre 

outros), é conferível que a competição sobreleva-se como um fim a ser maximizado. 

 Recaindo olhar sobre o art. 7º do multiapontado diploma, a aplicação da sanção 

de impedimento de licitar e contratar visa a afastar de novos certames ou contratos 

administrativos determinado particular que tenha cometido infração lesiva à 

Administração (finalidade imediata). Essa penalidade, porém, consoante uma 

interpretação teleológica da Lei nº 10.520/2002, essa reprimenda deve ser imposta de 

forma a agredir o mínimo possível a competitividade, sem opor risco, claro, a futuras 

contratações (finalidad mediata).  

 Do que se retrata, a interpretação mais benéfica para a competividade recosta-se 

na restrição dos efeitos do impedimento de licitar e contratar para apenas o ente da 

federação que tenha manifestado a punição. 

                                                
185		MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de Hermenêutica Jurídica. São Paulo: Atlas. 5ª Ed. 

2015. p. 72.  
186			ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros. 16ª Ed. 2015. p.70.	
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 Em se tratando de interpretação lógica, ou seja, aquela que pesquisa a ratio legis, 

“o pensamento contido na lei, ainda que exteriorizado em fórmula linguística 

inadequada”187, o resultado não parece ser diferente. O maior atrativo para essa 

inteligência reside na percepção de como o legislador inovou no tocante ao art. 87, III, da 

lei nº 8.666/1993. 

 Na suspensão de licitar e contratar da 8.666, há a utilização da expressão 

“Administração”, a qual, como já referido nesta pesquisa, suscita divergências ardorosas. 

Por outro lado, ao redigir o art. 7º da Lei 10.520/2002, o legislador opta por substituir o 

controverso termo por  “União, Estados, Municípios ou Distrito Federal”. A nova 

fórmula, definitivamente, sugere abandonar a expansividade da penalidade para todo o 

território nacional, pois, se assim não o fosse, retomaria o vocábulo “Administração” ou 

outro equivalente. 

 Valendo-se, agora, da interpretação sistemática ou sistêmica, a que, a teor de 

MAGALHÃES FILHO188, responde pela “unidade e coerência do ordenamento jurídico”. 

Nesta espécie, o sistema é um todo, deve ser considerado do modo holístico, devendo o 

intérprete buscar dar coesão e coerência às suas partes.   

 Para esse caso, deve-se observar que a Administração Pública é una e seu conceito 

não se submete à disciplina do instituto da federação, formada, dentre outras 

carcaterísticas, por entes autônomos entre si. Nessa senda, quando um órgão municipal, 

por exemplo, é ferido no seu intento de contratar, lesiona-se toda a Administração e não 

somente aquele ente. 

 É que a Lei nº 10.520/2002, no art. 7º, resolve por promiscuir o conteúdo do 

sistema federativo a uma atividade genuinamente administrativa (licitações), que, reitere-

se, é caracterizada pela unidade e objetivo de satisfazer o bem comum. Cabe, assim, ao 

intérprete resolver a aparente incongruência, amoldando a norma ao ordenamento jurídico 

pátrio.  

 Do exposto, tendo por guia uma interpretação sistemática, pugna-se que o sentido 

a ser consignado ao impedimento de licitar e contratar, a despeito da literalidade do 

preceito legal, seja de que a pena seja extensiva a toda a Administração Pública189. 

                                                
187			DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 15ª Ed. 2016. p. 235.	
188			MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de Hermenêutica Jurídica. São Paulo: Atlas. 5ª Ed. 

2015. p. 67-68.	
189			Essa é a interpretação propugnada pelo Superior Tribunal Justiça.	
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 Segundo DELGADO190,  na atualidade, a hemenêutica jurídica propõe a 

harmonização entre as interpretações lógica, sistemática e teleológico, com o fito de se 

atribuir o melhor sentido a uma norma. Destaca que “os métodos de interpretação 

componentes da tipologia não se excluem: ao contrário, eles não apenas se comunicam 

permanentemente, como devem ser tidos como necessariamente convergentes.” 

 Eis, pois, a verdadeira obsessão deste trabalho: trazer a leitura para o problema 

enfretado que permita compatibilizar as diferentes maneiras de se interpretar a norma.  

 

 

5.3 A posição do Superior Tribunal de Justiça  

  

 Quando da interpretação do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, o Superior Tribunal 

de Justiça comporta-se de modo análogo ao que já o faz em relação ao art. 87, III, da Lei 

nº 8.666, de 1993. Importa dizer que essa Corte Superior, sem embargo a literalidade do 

dispositivo, é dizer, do uso da dicção “União, Estados, Distrito Federal ou Municípios”, 

concebe que os efeitos do impedimento de licitar e contratar devem ser estendidos a toda 

a Administração Pública. 

 Perceba-se que o STJ, no enfrentamento da questão, prescinde de examiná-la sob 

o enfoque do estudo dos entes da federação e as devidas características decorrentes, 

debruçando-se somente na concepção de Administração Pública191. Conforme já 

salientado, esse Tribunal sufraga a noção de que a Administração é una, apenas havendo 

descentralização de suas funções de modo a perseguir a melhor prestação possível para a 

sociedade. 

 Em julgado de 2011, o STJ destaca que o regime aplicado à suspensão de licitar e 

contratar, no que se refere à abrangência dos efeitos, não apresenta diferença em 

comparação ao impedimento de licitar e contratar da Lei do Pregão. Vale a transcrição 

para melhor aferição:  

ADMINISTRATIVO. LICITAÇAO. HABILITAÇAO SOMENTE DA 
MATRIZ. REALIZAÇAO DO CONTRATO POR FILIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SANÇÕES. 
PROPORCIONALIDADE. ADMINISTRAÇAO X ADMINISTRAÇAO 
PÚBLICA. DISTINÇAO. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de mandado 
de segurança impetrado pela Petrobrás Distribuidora S/A contra ato do 

                                                
190			DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 15ª Ed. 2016. p. 236.	
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Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual, após 
rescindir o contrato celebrado entre as partes, para a aquisição de 140.000 litros 
de gasolina comum, com fornecimento parcelado em dozes meses, aplicou 
sanções de pagamento de multa, no valor de R$ 72.600,00 e de impedimento 
de licitar e contratar com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo 
prazo de um ano. 2. Inicialmente, cabe destacar que é incontroverso nos autos 
que a Petrobrás Distribuidora S/A, que participara da licitação com 
documentação da matriz, ao arrepio do que exigia o contrato, forneceu 
combustível por meio de sua filial sediada no Estado de São Paulo, a quem era 
devedora do ICMS. 3. Por sua vez, o artigo 87 da Lei n. 8.666/93 prevê 
expressamente entre as sanções para o descumpridor do acordo a multa, a 
suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 4. Na 
mesma linha, fixa o art. 7º da Lei n. 10.520/2002.  5. Ademais, o 2º do artigo 
87 da Lei de Licitação permite a aplicação conjunta das citadas sanções, desde 
que facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo 
de cinco dias úteis. (...) 11. Recurso ordinário não provido. (STJ. 
RMS326.628/SP. Rel. Min. Herman Benjamin. 1382362/PR. Rel. Min. Gurgel 
de Faria. DJ em 06.09.2011). 
 
 

 
 Essa orientação do STJ encontra vozes na doutrina que a reverberam. PIRES192 

dispõe que SCARPINELLA aduz não existir razão para a defesa de que o impedimento 

de licitar e contratar irradie consequências somente no âmbito do ente federativo 

sancionador.  

 Em decisão mais recente, de 2016, a Corte Superior sequer atrelou o ideário de 

entes federativos ao art. 7º da Lei nº 10.520/2002, nominando a sanção de impedimento 

de licitar com a Administração Pública. Confira-se: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA COMPRA DE 
MEDICAMENTOS. SÓCIA MAJORITÁRIA DE EMPRESA VENCEDORA 
DO CERTAME. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA 
PENALIDADE. DESCABIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 
Administrativo n. 2). 2. A penalidade de impedimento de licitar e contratar 
com a Administração Pública, prevista no art. 7o da Lei n. 10.520/2002, 
imposta a pessoa jurídica sócia majoritária de empresa vencedora de certame 
licitatório pode recair sobre a licitante se patente o intuito de burlar aquela 
sanção administrativa. 3. A doutrina de Marçal Justen Filho admite "a extensão 
do sancionamento à pessoa física ou a terceiros na medida em que se evidencie 
a utilização fraudulenta e abusiva da pessoa jurídica".4. Hipótese em que não 
ficou identificado, nas instâncias ordinárias, dolo ou má-fé por parte da 
licitante vencedora, constituída desde 22/09/1981, mas sim vultosa diferença 
(mais de 6 milhões de reais) entre a sua proposta e aquela ofertada pela 

                                                
192	 	 PIRES, Ezequiel. Alcance das sanções administrativas de suspensão e impedimento de licitar. 

Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/leitura/alcance-das-sancoes-administrativas-de-
suspensao-e-de-impedimento-de-licitar-por-ezequiel-pir es>. Acesso em 09.10.2018. 
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recorrente, conclusão cujo afastamento "exige ampla dilação probatória, 
providência, contudo, incompatível com o rito do mandado de segurança" (MS 
14.856/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 25/09/2012). 5. A alteração contratual 
que conferiu a condição de cotista majoritária à empresa punida antecede o 
início do cumprimento da sanção aplicada, o que mitiga a tese 
desclassificatória defendida no mandamus. 6. Recurso desprovido. (STJ. RMS 
39701/SC. Rel. Min. Gurgel Faria. DJ 16.06.2016.) (GRIFOS) 

  A julgo deste trabalho, não quer parecer que, na decisão acima, o STJ tenha 

utilizado de modo descomprometido a expressão “impedimento de licitar e contratar com 

a Administração Pública” ao se referir ao art. 7º da Lei do Pregão. O mais contundente 

motivo para essa inferência reside na averiguação de que o Tribunal sempre foi pacífico 

ao compreender a unicidade da Administração no âmbito da pena do art. 87, III, da Lei 

nº 8.666/93, tendo tal inteligência gotejado, também, na sanção ora perscrutada. 

  
   
5.4 A posição do Tribunal de Contas da União 

    
   
 A discussão dos efeitos das sanções dos art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da 

Lei nº 10.520/2002 ganha bastante relevância em virtude das interpretações dissonantes 

que apresentam o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas da União. Nem 

mesmo o emprego da expressão “União, Estados, Distrito Federal e Municípios” na Lei 

do Pregão, inovando em relação ao vocábulo “Administração” da Lei de Licitações, foi 

suficiente para apor uma pá de cal na polêmica. 

 A teor da Corte de Contas Federal, as consequências do impedimento de licitar e 

contratar da Lei do Pregão deverão estar adstritas ao ente da federação a que pertença o 

órgão que cominou a pena. Examine-se passagem de decisão em que a matéria é 

discutida: 

259. (...) restringiu expressamente a abragência da punição às licitações e 
contratações por ela realizadas e por isso não seria possível ampliá-la, sob pena 
de torná-la mais gravosa, também não pode prosperar, pois o art. 7º da Lei 
10.520/2002, que fundamentou a sanção em análise, estipula possíveis opções 
para a respectiva extensão: União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.  
(...) Conforme já explicitado, o texto do dispositivo não dá margem a outra 
interpretação. 260. Portanto, uma vez definida a aplicação da penalidade com 
amparo no art. 7º da Lei 10.520/2002, a extensão é aquela preceituada na lei. 
Nem mais, nem menos, pois não cabe ao aplicador da sanção restringir ou 
aumentar a sua abrangência quando a lei não permite. 261. Pelas razões 
expendidas, conclui-se que quem sofrer a sanção disposta no art. 7º da Lei 
10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com toda a esfera 
(Administração direta e indireta) do órgão ou entidade que aplicou e deve ser 
descrendeciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
referidos no inciso XIV do art. 4º da mesma lei, pelo prazo de até cinco anos. 
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(TCU. Plenário. Acórdão 3.171/2011. Rel. Min. André Luís de Carvalho. DJ: 
30.11.2011). 
 

 A interpretação gramatical aparenta ter sido o fio condutor pelo qual o acórdão 

supra foi engendrado. Realmente, a conjunção “ou”, fracionando os entes da federação, 

no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, literalmente empresta uma ideia de alternatividade, não 

sendo, por certo, facultado ao aplicador restringir ou ampliar os efeitos de eventual 

condenação. 

 A Corte de Contas não militou pela tese acima ostentada apenas uma vez. Não se 

trata de precedente isolado. Em verdade, a abragência da reprimenda de impedimento de 

e contratar da Lei do Pregão representa assunto ainda mais sedimentado193 que a 

intelecção a respeito da suspensão de licitar e contratar da Lei 8.666.    

A doutrina majoritária194 espelha a opção realizada pelo indigitado Tribunal de 

Contas. Se, em relação à suspensão de licitar e contratar, aplaudidos nomes do direito 

repousavam em ambiente saturado por polêmicas, no tocante ao art. 7º da Lei nº 

10.520/2002, pode-se reputar que há acentuada tranquilidade. 

Além disso, perceba-se que TCU já reforçou sua orientação, também, escorado no 

que prevê o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 2005, que regulamenta o pregão na forma 

eletrônica. Observe-se: 

(...)Ademais, observa-se que o art. 7º da Lei 10.520/2005, aplicável 
especificamente ao Pregão dispõe que a sanção prevista nesse dispositivo legal 
tem abrangência na esfera de governo que a aplicou. Essa conclusão é 
reforçada quando se verifica os termos do Decreto 5.450/2005, que 
regulamenta essa modalidade de licitação, na forma eletrônica, o qual, em seu 
art. 28, deixou expresso que a licitante que incidir nas ocorrências por este 
mencionadas ficará impedida de licitar e contratar com a União. (TCU. 
Plenário. Acórdão 1003/2015. Rel. Min. Benjamin Zymler. DJ: 29.04.2015). 

  

5.5 A posição da Advocacia Geral da União 

  

 No exame do que sustenta a Advocacia Geral da União sobre o temário, será 

retomado o debulho do Parecer nº 08/2013/CPL/DEPCONSU/PGFAGU195, de 23 de 

                                                
193			TCU. Plenário. Acórdão 2.081/2014. Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti. DJ: 06.08.2014; TCU. 

Plenário. TCU. Segunda Câmara. Acórdão 4.914/2013. Rel. Min. André Luís de Carvalho. DJ: 
20.08.2013; TCU. Plenário. Acórdão 3.443/2013. Rel. Min. André Luís de Carvalho. DJ: 04.12.2013. 

194			NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte: Forúm. 7ª Ed. 2015. p. 
260-261; JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). 
São Paulo: Dialética. 2ª Ed. 2003. p.188.	

195  AGU. Parecer nº 08/2013/CPL/DEPCONSU/PGFAGU, de 26.02.2013. Disponível em:<www.a 
gu.gov.br/page/download/index/id/17775171>. Acesso em 07.10.2018. 
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setembro de 2013. É que, como já advertido, esse documento representou a busca pela 

uniformização jurídica dos efeitos das sanções do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 87, 

III, da Lei nº 8.666/93. Segue-se à análise do parecer. 

 Observa a AGU que, da leitura do dispositivo aludido, a sanção de impedimento 

de licitar e contratar deve abranger todos os órgãos e entes vinculados ao ente federativo 

sancionador. Retome-se a ideia de que, de acordo com o parecer, ente significa a pessoa 

jurídica que responde por uma função administrativa, não se confundindo com ente da 

federação, vale dizer, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 Com essa intelecção, se, por exemplo, uma organização militar da Marinha do 

Brasil sanciona dado particular com fulcro no art. 7º da Lei 10.520/02, os efeitos dessa 

penalidade se estenderão por todos os entes (pessoas jurídicas) da União, quer da 

administração direta ou indireta. 

 Argumenta, também, a AGU que pensar desse modo está congruente inclusive 

com o art. 40 da Instrução Normativa SLTI/MPOG, de 11 de outubro de 2010. Perceba-

se com a devida transcrição: 

 
art. 40. São sanções passíveis de registro no SICAF, além de outras que a lei 
possa prever: (...) III - suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87 
da Lei nQ 8.666, de 1993; IV - declaração de inidoneidade, conforme o inciso 
IV do artigo 87 da Lei na 8.666, de 1993; e V - impedimento de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme 
o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. § 1º A aplicação da sanção prevista no 
inciso III deste artigo impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar 
de licitações e formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade 
responsável pela aplicação da sanção. (...) § 3º A aplicação da sanção 
prevista no inciso V deste artigo impossibilitará o fornecedor ou 
interessado de participar de licitações e formalizar contratos no âmbito 
interno do ente federativo que aplicar a sanção: I - da União, caso a 
sanção seja aplicada por órgão ou entidade da União; II - do Estado ou 
do Distrito Federal, caso a sanção seja aplicada por órgão ou entidade do 
Estado ou do Distrito Federal; ou III - do Município, caso a sanção seja 
aplicada por órgão ou entidade do Município. (GRIFOS) 

 

 Em ligeira síntese, vê-se, com base no anunciado, que a Advocacia Geral da 

União, em sede de uniformização de concepção, pugna serem os efeitos do art. 7º da Lei 

nº 10.520/02 restritos ao ente da federação a que se vincula o ente (pessoa jurídica) ou 

órgão sancionador.  
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5.6 Proposta para superação da controvérsia a respeito do art. 7º da Lei 10.520/02 

 

 Como foi possível observar, o impedimento de licitar e contratar da Lei do Pregão 

ainda possui querelas pulsantes. Embora a parcela majoritária da doutrina, o Tribunal de 

Contas da União e a Advocacia Geral da União estejam filiados à corrente da restrição 

dos efeitos ao ente federativo a que se vincula a unidade ou ente sancionador, não cabe 

desconsiderar o raciocínio distinto, capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça, para 

quem as consequências da aludida penalidade devem ser extensivas a toda a 

Administração Pública. 

 No que tange a uma análise principiológica, não se observa nenhum argumento 

que redunde no perfilhamento da ideia defendida pelo STJ. 

 O princípio da competitividade, segundo o qual, no anseio de obter a proposta 

mais vantajosa para o Poder Público, a licitação deve atingir o maior número de possível 

de interessados em concorrer à celebração de um futuro contrato, inadmite a mencionada 

largueza na abrangência da sanção.  

Não se pode descurar da inteligência de que os princípios, como observado pelo 

aplaudido ÁVILA196 e já referido neste projeto, visam a direcionar ações para um 

determinado “estado de coisas” a ser conquistado, porém não indicam os comportamentos 

a serem adotados para isso. Certamente, a restrição do universo de licitantes não está 

dentro da plêiade de atitudes a serem aferidas e praticadas, com o fito de concretizar o 

princípio da competitividade.  

 É possível, igualmente, socorrer-se aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade para afirmar que os efeitos do impedimento de licitar e contratar sejam 

restritivos ao ente da federação sancionador. Compreende-se que toda restrição a direitos 

deve se dar de maneira proporcional e razoável, sob pena de ilegalidade.  

 Veja-se que a Administração Pública deve ter seus atos pautados pelos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. O art. 2º da Lei nº 9.784/1999197 apregoa 

expressamente esse discernimento, não sendo uma faculdade a atenção à norma, senão 

uma imposição. Não bastasse a mencionada disposição, é cediço que a proporcionalidade 

e razoabilidade possuem assento constitucional, não obstante a condição de princípios 

                                                
196	ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros. 16ª Ed. 2015. p.70	
197	Regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.	
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implícitos. 

 É lícito asseverar, portanto, que tolher um licitante da concorrência em certames 

por todo o território nacional emerge como ato, a priori, desproporcional e desarrazoado, 

impondo que seja tal afastado da prática pública. Robustece esse ponto de vista o 

conhecimento de que, dado o caráter ainda genérico das infrações do art. 7º da Lei do 

Pregão, atitudes com baixo potencial de lesividade poderiam provocar o afastamento do 

particular, por até cinco anos, de todas as licitações do território nacional, não sendo 

impertinente imaginar que isso tem o condão de sacramentar a quebra de uma empresa. 

 Ainda na seara dos princípios, se as vistas forem voltadas para a Lei nº 8.666, de 

1993, perceber-se-á que segmentar ao ente federativo cominador os efeitos do 

impedimento de licitar e contratar favorece à concretização do princípio da seleção da 

proposta mais vantajosa. Realmente, como já foi possível anotar nesta pesquisa, é desse 

princípio que decorre a busca pela competitividade nas licitações e, dessa forma, outro 

não poderia ser o julgamento sobre o assunto. 

 Do ponto de vista hermenêutico, modo diverso de observar a questão, que não seja 

pelo viés dos efeitos restritivos da sanção, não merece ser promovido. 

 Se a opção for pela interpretação literal, a conjunção “ou” espanca qualquer sorte 

de dúvidas. Assim, o impedimento de licitar e contratar apenas pode abranger o ente da 

federação a que se vincula o órgão ou entidade que cominou a penalidade. Perceba-se que 

esse é a melhor compreensão para, inclusive, salvaguardar o pacto federativo, a que, 

acredita-se, quis respeitar o legislador. 

 A outro giro, o estudo teleológico corrobora para o que já se vem construindo 

neste tópico. Indubitavelmente, faz parte do fim social da norma o afastamento de um 

particular em relação a licitações e novas contratações. E assim ocorre: o licitante apenado 

estará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou Município.  

 Em outras palavras, restringir as consequências da sanção à orbita de determinado 

ente da federação vai ao encontro do que preconiza o art. 7º da Lei de Pregão, que, 

indiscutivelmente, quis assegurar a competitividade para o particular sancionado quando 

o franqueou ingressar em certames desenvolvidos por outros entes federativos.  

Em síntese, pugna-se pela interpretação teleológica à luz dos princípios vinculadas 

à lei, o que permite a observação de que a restrição das consequências da pena harmoniza 

o anseio pelo afastamento do licitante e, simultaneamente, a concretização princípio da 

competitividade. 

Os argumentos acima gravados por igual já se amoldam à defesa da interpretação 



 

 

94 

lógica, vale dizer, aquela que perquire a ratio legis. Com efeito, a vontade última da lei é 

impedir que determinado particular infrator macule, em outras oportunidades, novos 

certames ou contratos.  

Repise-se à insistência, porém, que a Lei nº 10.520/02 foi engendrada para 

garantir a competitividade. A própria dicção do art. 7º, ao substituir as clássicas 

expressões “Administração” e “Administração Pública” por “União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios”, caminha nessa direção. Pensar diversamente, a viso deste 

trabalho, seria desconsiderar a razão de ser da legislação. Em arremate, também por esse 

prisma tem-se a defesa pela restrição da abrangência da sanção. 

Um forte argumento para a defesa da extensão ampla dos efeitos do impedimento 

de licitar e contratar recosta-se na apreensão da unicidade da Administração Pública. 

Segue-se ao enfrentamento. 

É correta a compreensão atrelada à tese de que a Administração é una e as funções 

administrativas são fracionadas apenas com o propósito de emprestar eficiência às 

prestações públicas oferecidas à sociedade. Sucede que essa descentralização possui 

repercussão não somente geográfica; ela significa ainda o respeito às particularidades e 

prioridades regionais (melhor prestação da função administrativa local), o que, a juízo 

deste projeto, reverbera inclusive no regime de aplicação de sanções. 

Pretende-se iluminar que a descentralização administrativa para a obtenção do 

melhor resultado para a sociedade passa necessariamente pelo fracionamento dos efeitos 

de sanções administrativas, mormente em se tratando de penalidades que possam infligir 

consequências amplas, como é o caso do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

É preciso reconhecer que a diminuição do universo de particulares interessados 

em um certame é vetor de insucesso de licitações, eis que malfere a competitividade, 

condutor de suma importância para a obtenção da proposta mais vantajosa. 

Além de tudo, o impedimento de licitar e contratar impede o firmamento de 

contratos até mesmo por dispensas de licitação e inexigibilidade, o que, sem dúvida, pode 

ocasionar severos transtornos. Imagine-se o caso em que um órgão municipal esteja 

impedido de contratar uma empresa local especializada em dado serviço por dispensa de 

licitação fundada no art. 24, IV, da Lei de Licitações, vale dizer, em casos de emergência 

ou calamidade pública, em virtude de penalidade cominada pela União com fulcro no art. 

7º da Lei nº 10.520/2002. Certamente, em municípios menores, a situação hipotética 

levantada seria bastante gravosa. 

Finalmente, a restrição das consequências do impedimento de licitar e contratar 
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homenageia o pacto federativo. Sim, pensa-se que a Lei do Pregão, ao declinar para a 

divisão política da federação, não o fez de modo atécnico. Considerando que a função 

administrativa do Estado é descentralizada, procedeu a legislação com uma divisão no 

seio dos entes da federação, o que efetivamente está consentâneo com a realidade da 

Administração Pública.  

No sentido do acima exposto, privilegia-se a adequação da interpretação da lei par 

e passo com o que ocorre na prática pública, salvaguardando, em última instância, o 

interesse público, é dizer, a busca pela satisfação das necessidades do corpo social 

integrante de uma sociedade198. 

Como se vê, inclina-se este trabalho para a compreensão de que os efeitos da 

sanção do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 devam se restringir à órbita do ente federativo a 

que vincula a unidade ou entidade sancionadora. Não se verifica interpretação diferente 

que melhor se coadune com o arcabouço principiológico tanto da Lei do Pregão como do 

Estatuto das Licitações. Outrossim, essa é também a perspectiva mais coerente com as 

interpretações gramatical, lógica, teleológica e sistemática e o com o pacto federativo, 

como se teve a oportunidade de arguir. 

De qualquer maneira, quer este trabalho contribuir com a confecção dos editais e 

contratos administrativos pelos agentes públicos. De fato, em atenção ao princípio da 

isonomia199, não parece razoável que se conceda o mesmo tratamento a licitantes afetados 

pela sanção de impedimento de licitar e contratar e a licitantes não apenados. Entretanto, 

como tal poderia ser feito sem a agressão ao julgamento objetivo das propostas, à 

impessoalidade, a vinculação ao instrumento convocatório e outros?  

A resposta está na própria lei. Como já realçado, a Lei nº 8.666/93 possui 

aplicação subsidiária em relação à Lei nº 10.520/02, conforme prescreve o art. 9º desta 

legislação. Isso significa que, sobre tudo que a Lei do Pregão for silente, pode-se acorrer 

ao Estatuto das Licitações.  

Nesse sentido, observa-se que não há disposições sobre contratos administrativos 

na Lei nº 10.520/2002, o que impõe a busca pela Lei nº 8.666/1993. Verifica-se que o art. 

55, VI, do Estatuto menciona que os contratos administrativos, quando houver exigência, 

devem conter garantias oferecidas pelo contratado para assegurar a plena execução do 

vínculo. Na sequência, o art. 56, caput, da mesma lei preleciona que “a critério da 

                                                
198	CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPODIVM. 4ª Ed. 2017. p. 6. 
199	Para melhor apreensão do princípio em sede de licitações, remete-se o leitor à página x. 
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autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 

poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras”. 

 A garantia, portanto, seja lá qual a espécie (caução, títulos da dívida pública, 

seguro-garantia e fiança bancária), representa um mecanismo que busca a compelir o 

contratado a efetivamente cumprir com a prestação a que se está obrigado. Nesse prisma, 

poderiam os órgãos públicos, na figura das respectivas autoridades competentes, fixarem, 

nos editais dos pregões, a obrigatoriedade da consignação de garantia por vez daquele 

contratado que apresente afetação pela pena do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 Veja-se que, para tal, a Administração estará forçada a confeccionar o contrato, 

mesmo para aqueles casos em que este seja facultativo e possa ser substituído por um 

instrumento equivalente200. Apesar disso, o expediente proposto oferece maior segurança 

para os pregões e futuros contratos administrativos, constituindo menor grau de 

ofensividade à competitividade do certame. 

 Sem embargo a inexistência dessa pretensão neste projeto, seria possível 

mencionar que o ora apresentado poderia ser empregado, inclusive, para as demais 

modalidades de licitação, quando a Administração quiser preservar os contratos ajustados 

com licitantes já apenados com a suspensão de licitar e contratar201 (art. 87, III, da Lei º 

8.666/93).  

 Eis, pois, a solução minerada neste trabalho. Em suma síntese, lavra-se a ideia de 

que o administrador, na confecção do Edital, estabeleça a necessidade de prestação de 

garantia para os casos em que o vencedor do certame esteja afetado com a sanção de 

impedimento de licitar e contratar da Lei nº10.520/2002 (desde que os efeitos não 

abarquem o ente da federação a que se vincula o órgão condutor do procedimento, pois 

caso contrário o particular sequer poderá concorrer), fato que se consolidará por ocasião 

da assinatura do termo de contrato. 

  

  

  

                                                
200 Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem 

como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço. (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993). 

201	Para isso, contudo, deverá ser adotada a tese dos efeitos restritivos da sanção para o órgão ou ente 
sancionador. Se se interpreta que as consequências da sanção açambarcam toda a Administração 
Pública, não faz sentido o mecanismo da colação da garantia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como foi possível verificar, a temática sanções administrativas nas licitações 

ainda hoje angaria debates calorosos. A Lei nº 8.666, de 1993, quando fixou a penalidade 

de suspensão de licitar e contratar, fundada no art. 87, III, descerrou espaço para 

questionamentos quanto à extensão das consequências, sobremodo pelo uso das 

expressões “Administração” e “Administração Pública”. A Lei nº 10.520, de 2002, 

alterou a fórmula tradicional do Estatuto das Licitações, contudo não se exonerou de 

acampar controvérsias de idêntica natureza. 

 No decorrer deste projeto, pode-se investigar aspectos gerais sobre as licitações, 

como conceito, natureza jurídica, princípios, objeto, modalidades, infrações e sanções. 

Na mesma toada, explorou-se, na sequência, os ângulos do pregão. Opina-se que esse 

caminho foi de importância grande, com o propósito de, depois, fosse possível extrair 

com segurança as distintas posições concernentes aos efeitos do impedimento de licitar e 

contratar da Lei nº 100.520/2002. 

 O estudo em paralelo da polêmica tangente ao art. 87, III, da Lei nº 8.666, 1993, 

fora, também, providencial, eis que foi apercebido que a maioria dos argumentos 

utilizados para a defesa das diferentes correntes de sustentação no contexto dessa 

penalidade são refletidos para o debate em embate na Lei do Pregão.  

 É de se mencionar a complexidade que se deve atribuir à tarefa de interpretar um 

dispositivo legal. Foi possível conferir que diferentes posições podem ser assumidas para 

um mesmo enunciado, o que maximiza a responsabilidade do aplicador da lei. Veja-se 

que, no contexto das licitações, a legislação, muitas vezes, é aplicada por agentes públicos 

de diferentes formações e, se existe controvérsias entre os especialistas no assunto, 

imagine no seio prático da Administração Pública! 

 Findando o projeto, assentou-se posição no campo a abrangência dos efeitos do 

impedimento de licitar e contratar da Lei nº 10.520, de 2002. Não apenas isso: buscou-se 

contribuir com a prática pública sobrelevando mecanismo a ser manejado nos pregões, 

com o propósito de harmonizar a interpretação referente ao dispositivo e a proteção do 

interesse público. 

 Eis, pois, a solução minerada nesta pesquisa. Em suma síntese, lavra-se a ideia de 

que o administrador, na confecção do Edital, estabeleça a necessidade de prestação de 

garantia para os casos em que o vencedor do certame esteja afetado com a sanção de 

impedimento de licitar e contratar da Lei nº10.520/2002 (desde que os efeitos não 
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abarquem o ente da federação a que se vincula o órgão condutor do procedimento, pois 

caso contrário o particular sequer poderá concorrer), fato que se consolidará por ocasião 

da assinatura do termo de contrato 

 Realmente, ao cabo, espera-se que este trabalho possa corroborar com a pesquisa 

sobre o tema, motivando estudantes, profissionais do Direito e agentes públicos a 

continuar buscando através do estudo a evolução do assunto, minerando soluções práticas 

e efetivas. 
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