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RESUMO: De modo a orientar, este artigo pretende alcançar a compreensão a respeito do estudo 

do  vínculo  administrativo  existente  entre  os  entes  da  administração  pública  e  as  empresas 

fornecedoras de serviços ou outro tipo de material ou mercadoria de interesse aquisitivos dos órgãos 

públicos.
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1- INTRODUÇÃO

A palavra  licitação,  como  todos  imagina,  não  deriva  de  lícito,  mas  sim,  vem do  latim 

“Licitatione” que significa arrematar em leilão. Nas sociedades antigas, mais especificamente  nos 

Estados Medievais da Europa, quando o Estado desejava realizar um serviço de construção de obra, 

utilizavam-se de uma vela acesa e enquanto durasse a chama desta vela os construtores poderiam 

ofertar proposta para sua construção. Quando a chama da vela apagasse, a menor proposta seria 

aceita pelo Estado. Este sistema de licitação era denominado como “Vela e Prego”.

2- DESENVOLVIMENTO

A administração pública, sendo direta ou indireta, para adquirir contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços e aquisição de produtos, bem como a concessão e a permissão de 

serviços públicos, devem abrir um processo licitatório, respeitando os princípios básicos, isonomia, 

impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público, através de processo público e 

imparcial, visando a melhor proposta, garantindo igualdade de condições a todos que interessa em 

concorrer  para  celebração do contrato.  Estes  princípios  encontram-se elencados no Art.  37  da 

Constituição Federal do Brasil de 1988 e no seu inciso XXI, onde aduz:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”

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 
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permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988)

Mas o que  seria  este  processo licitatório,  imposto  pela  Constituição  Federal  ao  agentes 

públicos?

Analisando  o  pensamento  doutrinário,  percebemos  a  existência  de  vários  conceitos, 

objetivando determinar e identificar as características e os fundamentos do processo licitatório, dos 

quais citaremos alguns dos mais ventilados no Direito Administrativo.

Celso Antônio Bandeira de Mello4 enuncia que a “licitação é um certame que as entidades 

governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 

determinadas  relações  de  conteúdo  patrimonial,  para  escolher  a  proposta  mais  vantajosa  às 

conveniências públicas”. (MELO, 2010)

Hely Lopes Meirelles5 diz que licitação “é o procedimento administrativo mediante o qual a 

administração  pública  seleciona  a  proposta  mais  vantajosa  para  o  contrato  de  seu  interesse”. 

(MEIRELLES, 1997)

José dos Santos Carvalho Filho6 assevera que,  “licitação é  o procedimento administrativo 

vinculado  por  meio  do  qual  os  entes  da  Administração  Pública  e  aqueles  por  ela  controlados 

selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos - a 

celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico”. (FILHO, 

2014)

Maria Sylvia  Zanella di Pietro7 aduz que licitação é “o procedimento administrativo pelo 

qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se 

sujeitem  às  condições  fixadas  no  instrumento  convocatório,  a  possibilidade  de  formularem 

propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato”. 

(DI PIETRO, 2014)

Marçal Justen Filho8 relata que licitação “é um procedimento administrativo disciplinado por 

lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção da proposta de 

contratação mais vantajosa, com observância do  princípio da isonomia, conduzido por um órgão 

dotado de competência específica”. (JUSTEN, 2011)
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Já Alexandre Mazza9 denota que a  licitação é “o  procedimento administrativo  pelo qual 

entidades governamentais convocam interessados em fornecer bens ou serviços, assim como locar 

ou adquirir bens públicos,  estabelecendo uma competição  a fim de celebrar contrato com quem 

oferecer a melhor proposta”. (MAZZA, 2014)

Como visto nos conceitos sobreditos, a licitação é de caráter obrigatório para as entidades 

governamentais e possui finalidade de propiciar a administração pública uma melhor obtenção do 

produto almejado. Assim diz o Art. 3º da Lei nº 8.66/93:

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.” (GRIFO 

NOSSO)

Após  vermos  todo  o  conteúdo  supracitado,  percebemos  que  a  intenção  dos  dispositivos 

citados são ótimas, visam benfeitorias para coletividade, Princípio do Interesse Público, mostra que 

o legislador possuía censo de respeito ao erário público.

Contudo,  na prática,  não é  bem assim que as  coisas  funcionam.  No mundo atual,  onde 

muitos são corrompidos, o que se aspira, são os lucros, garantir que um produto seja vendido pelo 

mais alto valor de mercado e seja fabricado pelo valor mais baixo, assim é o capitalismo.

Assim, pode dizer que este preceito capitalista vai de encontro ao processo licitatório, o qual 

prega a aquisição de um produto pelo preço mais baixo e de boa qualidade. 

Neste ponto é que a prática diverge do pensamento do legislador, quando da criação da Lei 

das Licitações, pois quando uma empresa ganha um processo licitatório, na maioria das vezes, ela 

não vai fornecer um produto de boa qualidade e sim aquele que irá proporcionar um lucro vantajoso 

a ela.

Sem contar que vivemos em uma era em que a corrupção esta em alta, o liame subjetivo de 

alguns agentes corrompidos,  somados com empresas fraudulentas,  geram um desastre  ao erário 

público, pois a prática destas condutas propiciam a aquisição de produtos fora dos padrões exigidos 

pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Qualidade  e  Tecnologia  –  INMETRO,  forçando  a 

administração pública a trabalhar com materiais de péssima qualidade, proporcionando à população 

uma desprezível qualidade se serviço, principalmente para indivíduos que necessitam de serviços 
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relacionados a área de saúde pública.

Além de materiais e serviços de ínfima qualidade, não se pode esquecer dos seus preços de 

aquisição absurdamente altos, pois agentes públicos corruptos realizam acordos por debaixo dos 

panos com empresa clandestinas, a fim de desviarem dinheiro público, criando o famoso caixa dois.

Além  disso,  para  piorar  o  que  se  encontra  em  estado  de  calamidade,  o  Princípio  da 

Impessoalidade, comum ao Direito Administrativo, estabelece que os órgãos públicos realizem seus 

contratos sem discriminação, sem favorecimentos. Assim, quando um agente público, de boa índole, 

abre um processo licitatório visando adquirir um bem, para executar um serviço de alta qualidade, é 

vedado a ele expor o seu interesse em adquirir o produto de uma determinada marca, conforme 

assevera o § 7º e seu inciso I, do Art. 15 da Lei nº 8.666/93,  onde aduz, “nas compras deverão ser 

observadas, ainda  a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca”.

Entretanto, para excepcionar o que foi dito acima, nos casos em que se provar que somente 

aquele produto satisfaz o interesse da Administração Pública, o que é muito difícil de acontecer, 

devido  as  exigências  técnicas  solicitadas,  pode-se  expressar  a  marca  do  bem  a  ser  licitado. 

Conforme assevera as jurisprudências do Tribunal de Contas da União a seguir:

Decisão 686/1997 Plenário (Relatório do Ministro Relator)

Atente para o disposto nos arts. 3° e 7°, § 5º, da Lei no 8.666/1993, e bem assim para o  

entendimento deste Tribunal, firmado na Sessão Plenária de 29/08/2001, Decisão 664/2001 

Plenário, no sentido de que, quando se tratar de objeto com características e especificações 

exclusivas,  a  justificativa  para  a  indicação  de  marca,  para  fins  de  padronização,  seja 

fundamentada em razoes de ordem técnica, as quais devem, necessariamente, constar no 

processo respectivo, invocando, sempre que possível, a faculdade prevista no art.  75 do 

mesmo diploma legal.

Acórdão 1521/2003 Plenário

Não obstante a indicação de marca, desde que circunstanciadamente motivada, possa ser 

aceita  em observância  ao  principio  da  padronização,  este  como aquela  não  devem ser 

obstaculo aos estudos e a efetiva implantação e utilização de software livre no âmbito da 

Administração  Publica  Federal,  vez  que  essa  alternativa  poderá  trazer  vantagens 

significativas em termos de economia de recursos, segurança e flexibilidade.

Acórdão 1521/2003 Plenário (Voto do Ministro Relator)

Ainda  que  fosse  admitida  a  preferencia  de  marca,  para  fins  de  padronização,  como 

permitido  pela  norma  regedora  da  matéria,  art.  15,  inciso  I,  da  Lei  no  8.666/1993, 

afastando, no caso, a contratação de veículos de outra marca, se houver a possibilidade de  

os bens serem fornecidos por varias empresas, seria justificada e obrigatória a licitação.

Toda via,  na maior  parte  dos produtos  e  serviços de interesse da administração,  não há 

necessariamente  a  obrigação  de  especificação,  e  sim  uma  qualidade  adequada  para  que  este 



desempenhe sua utilidade sem ocasionar transtornos. Como exemplo podemos citar a aquisição de 

canetas. A administração não tem carência de que estas canetas sejam super eficientes ao ponto de 

escrever automaticamente, levando o exemplo ao extremo. Ao contrário, a administração deseja que 

elas sejam eficazes ser utilizadas para assinar um documento, que não seja utilizada uma ou duas 

vezes e sejam jogadas no lixo por motivo mau funcionamento. 

A demais, observando o que já foi dito, as autoridades estatais deveriam cogitar a criação de 

um  órgão  destinado  a  unificar  e  atualizar  procedimentos  licitatórios de  maneira  a  assegurar  a 

similaridade  na  atuação dos  órgãos  e  assim diminuir  as  incertezas  e  contradições  nas  decisões 

governamentais,  evitando  a  aquisição  de  produtos  de  má  qualidade  e  também  os  gigantescos 

desvios de dinheiro público,  que tanto é difundido na mídia atual,  sendo motivo de desgosto e 

sofrimento de toda população brasileira.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de todo o conteúdo supramencionado, é de extrema relevância a discussão acerca 

deste meio de contratação imposto pela lei nº 8.666/93 e amparado pela Constituição Federal.

O legislador ao criar o dispositivo em questão pensava ele, ter resolvido o problema, no 

entanto, apenas adiou-o para os dias atuis.

Dessa forma, como já foi dito, seria viável não só  a criação de um órgão autônomo  com 

poder  fiscalizador,  como  também  varias  ouvidorias  própria  com  a  finalidade  de  receberem 

denuncias anônimas referente aos contratos licitatórios, pois as vezes quem se encontra na ponta da 

linha,  utilizando  de  produtos  de  má  qualidade,  tem  que  ficar  calado,  não  podendo requerer 

melhorias,  uma  vez  que  ao  reclamar,  pode  sofrer,  posteriormente,  retalhações  no  seu  serviço, 

contudo, utilizando-se de denuncia anônima, não correrá este risco.

Pensando também de uma forma mais genérica, a existência dessas ouvidorias poderiam ser 

comparadas a vários órgãos governamentais fiscalizadores, dando a sociedade uma maneira de atuar 

contra as irregularidades vigente.

Por fim, pode-se concluir que, a constituição destas melhorias, possivelmente não resolveria 

todo o problema existente, mas ajudaria muito na diminuição de fraude e corrupção elencada em 

nossos órgãos públicos.
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