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RESUMO 
 

A presente monografia tem por objetivo expor sobre processo de licitação: o que é, 
para que serve, como funciona, seus pontos positivos e negativos. Explanar sobre a 
perfeição de sua idealização retratada na riqueza de detalhes trazida pela Lei nº 
8.666/93 que regulamenta os processos licitatórios. Na sequência, por meio das 
análises de casos correlatos, apresentar na prática como funcionam as etapas da 
licitação e suas modalidades, bem como os principais tipos de fraudes que ocorrem 
na realização dos certames. Por fim, relacionar os conceitos do processo licitatório 
com várias das informações veiculadas na mídia com relação ao rombo bilionário 
causado à Petrobrás por meio de fraudes em seus processos licitatórios, desvios de 
verbas e superfaturamento de obras e serviços contratados.    
 
Palavras-chave: Fraude. Licitação. Petrolão. Processo Licitatório. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monograph aims to explain the bidding process: what is it, what is it used for, 
how does it work, its positive and negative points. Explain about the perfection of its 
idealization portrayed in the wealth of detail brought by Law 8.666 / 93 that regulates 
the bidding processes. Following, through the analysis of related cases, present in 
practice how the bidding stages and their modalities work, as well as the main types 
of fraud that occur in the realization of the events. Finally, to relate the concepts of 
the bidding process with several of the information conveyed in the media regarding 
the billionaire rhombus caused to Petrobrás through frauds in its bidding processes, 
funds shifts and overbilling of contracted works and services. 
 
Keywords: Fraud. Bidding. Petrolão. Bidding Process. 
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INTRODUÇÃO 
 

O processo licitatório, ou licitação, é utilizado na maioria das vezes em que a 

administração pública precisa contratar com terceiros particulares para aquisição de 

bens ou serviços. Mediante este procedimento, visa-se a proteção do interesse 

público, obtendo várias propostas de concorrentes interessados podendo, o órgão 

público, contratar com aquela que lhe for mais vantajosa. Mas será que a licitação 

funciona mesmo com toda essa eficiência, e os recursos públicos são tão bem 

administrados? 

Por meio dos estudos e relatos expostos no presente trabalho, é possível 

identificar brechas na legislação utilizadas para manipular e fraudar licitações. 

A combinação entre agentes públicos corruptos e empresários mal 

intencionados faz com que o processo licitatório, ao invés de assegurar a defesa dos 

interesses públicos, se torne um seguro mecanismo para superfaturar contratações 

e, em certos casos, até mesmo fazer com que recursos públicos acabem por bancar 

produtos jamais entregues e serviços jamais prestados, causando prejuízos 

incalculáveis ao erário público. 

O objetivo geral deste trabalho é identificar as citadas brechas do processo 

licitatório, expondo como ocorre a maioria das fraudes. 

Já como objetivos específicos pretende, o presente, trazer o conceito de 

licitação, efetuar a análise de trabalhos correlatos ao tema e, a partir desses 

estudos, apontar o que poder ser feito pelos órgãos competentes e por cada cidadão 

brasileiro para solucionar, ou, ao menos minimizar, este problema. 

Na parte conceitual serão apresentados, além do conceito de licitação 

propriamente dito, a legislação que disciplina a realização dos processos licitatórios, 

o princípios que as norteiam, as modalidades de licitação, os crimes previstos em lei 

e as penalidades a que estão sujeitos os infratores. Na análise de casos correlatos, 

serão apresentados dois trabalhos científicos que muito bem explanaram tanto os 

problemas possíveis, quanto as soluções propostas. Por derradeiro, o último capítulo 

da presente monografia trará à baila alguns casos recentemente divulgados pela 

mídia envolvendo fraudes em licitação, e traçará a relação destes com todo o 

conteúdo apresentado nos capítulos anteriores.   
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1. DO CONCEITO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Este primeiro capítulo tem a finalidade de apresentar, sem esgotar o tema, o 

conceito de Processo Licitatório e os procedimentos que o cercam apresentando, 

um a um, o que são e quais as suas finalidades.    

 Conforme bem define Meirelles (2007, p. 272): 

“Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração 
Pública seleciona a proposta, mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão 
ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o 
que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator 
de eficiência e moralidade nos negócios administrativos”. 
 

 Em outras palavras, entretanto neste mesmo diapasão: 

“Licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa 
governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras 
ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso 
exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas 
previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de 
selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros 
antecipadamente estabelecidos e divulgados”. (MELLO, 2010, p. 526). 
 

Tem-se, que o processo licitatório deve ser orientado por princípios, que 

podem assim serem definidos: 

“Princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como 
tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas 
também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como 
pressupostos exigidos pelas necessidades de pesquisa e da práxis”. 
(REALE, 1980, p. 299).  
 

 A licitação resta cercada pelos princípios constitucionais declinados a seguir: 

1- princípio da Legalidade, onde a administração só pode realizar atos que a Lei 

expressamente autoriza: 

“A legalidade, como princípio da administração, significa que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeitos aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode 
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil, criminal, conforme o caso". (MEIRELLES, 
2009, p. 89). 
 

2- Princípio da Impessoalidade, reza que devem ser respeitados os interesses da 

coletividade, não os pessoais ou particulares: 

“a impessoalidade tem como conteúdo jurídico o despojamento da pessoa 
pública de vontade que lhe seja enxertada pelo agente público, que, se 
agisse segundo os seus interesses, subjetivamente definidos, jamais 
alcançaria aquela finalidade, que se põe, objetiva, genérica e publicamente”. 
(ROCHA, 1994, p. 150). 
 

3- Princípio da Moralidade estabelece que tudo deve ser pautado pela ética e boa-fé: 

”Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o 
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cumprimento da estrita legalidade, ele deverá respeitar os princípios éticos 
de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui pressuposto de 
validade de todo ato administrativo praticado”. (MORAES, 2005, p. 296). 
  

4- Princípio da Publicidade (transparência nos atos administrativos praticados) 

"A publicidade sempre foi tida como um princípio administrativo, porque se 
entende que o Poder Público, por ser público, deve agir com a maior 
transparência possível, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, 
conhecimento do que os administradores estão fazendo." (MALHEIROS, 
2000, p. 653). 
 

5- Princípio da Eficácia/Eficiência, na verdade são dois princípios que caminham 

junto por terem a ver com celeridade, economia e qualidade nos atos administrativos 

praticados: 

“Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se 
relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por 
determinada ação estatal, pouco se importando com os meios e 
mecanismos utilizados para atingir tais objetivos. Eficiência: aqui, mais 
importante que o simples alcance dos objetivos estabelecidos é deixar 
explícito como esses foram conseguidos. Existe claramente a preocupação 
com os mecanismos utilizados para obtenção do êxito da ação estatal, ou 
seja, é preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, utilizando a 
racionalidade econômica que busca maximizar os resultados e minimizar os 
custos, ou seja, fazer o melhor com menores custos, gastando com 
inteligência os recursos pagos pelo contribuinte” (Torres, 2004, p. 175). 
 

 Além destes, verifica-se ainda a existência de mais cinco princípios 

infraconstitucionais que sempre devem ser observados e respeitados: 

1- Princípio da Probidade Administrativa, onde a improbidade caracteriza-se pela má 

qualidade da administração, ou seja, fere diretamente o princípio constitucional da 

Moralidade: 

“A adoção do princípio da probidade administrativa no ordenamento jurídico 
valoriza a implementação no princípio da moralidade administrativa, 
conferindo à Nação, ao Estado, ao povo, enfim, um direito subjetivo a uma 
Administração Pública proba e honesta” (MANCUSO, 1994. p.22). 
 

2- Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (a Administração Pública 

deve observar e, inclusive, respeitar e fazer com que sejam respeitadas as regras 

impostas pelo edital que convoca e conduz a licitação – garantindo a segurança e 

estabilidade jurídica ao certame) 

“Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 
convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que 
é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais 
nem menos do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz 
que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, 
conforme previsto no art. 41 da lei”. (MARINELA, 2006, p. 264). 
 

3- Princípio do Julgamento Objetivo (o julgamento das propostas deve ser feito de 

acordo com as regras impostas no edital – princípio este diretamente ligado ao 
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Princípio Constitucional da Legalidade) 

“Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e nos 
termos específicos das propostas. É princípio de toda licitação que seu 
julgamento se apoie em fatores concretos pedidos pela Administração, em 
confronto com o ofertado pelos propostos dentro do permitido no edital ou 
convite. Visa a afastar o discricionarismo na escolha das propostas, 
obrigando os julgadores a aterem-se ao critério prefixado pela 
Administração, com o quê se reduz e se limita a margem da valoração 
subjetiva, sempre presente em qualquer julgamento”. (MEIRELLES, 2012, 
p. 295) 
 

4- Princípio da Isonomia, previsto na Constituição Federal Brasileira em seu artigo 

5º, afirma que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, 

neste caso garante tratamento igualitário aos licitantes, sem qualquer privilégio ou 

favorecimento que cause prejuízo aos demais concorrentes. 

5- Princípio da Adjudicação Compulsória ao vencedor, equivale ao dever de declarar 

o vencedor do certame, atribuindo-lhe o objeto licitado. Segundo Meirelles, 2004, p. 

269: “a adjudicação ao vencedor é obrigatória salvo se este desistir expressamente 

do contrato ou se não o firmar no prazo prefixado, a menos que comprove justo 

motivo”. 

No que diz respeito a legislação, o processo licitatório é regra imposta à 

administração pública pelo artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal Brasileira de 

1988, para a contratação de obras, serviços, compras e alienações do poder público 

com particulares. 

 A Lei nº 8.666, sancionada pelo então Presidente da República Itamar Franco, 

em 21 de Junho de 1993, veio a regulamentar o mencionado artigo 37 XXI da CF/88, 

buscando, com riqueza de detalhes, estabelecer as formalidades, regras, 

responsabilidades e modalidades das contratações públicas com particulares, 

assegurando a defesa do interesse coletivo, sendo procedimento obrigatório nos 

casos que envolvam tais contratações com recursos públicos. Estabelece, ainda, 

punições nas esferas, administrativa e penal, para os infratores dos certames.  

 Dispõe o referido artigo 37, inciso XXI da CF/88 que: 

“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”.     
 

 São 34 as ressalvas mencionadas logo no início do inciso, especificadas no 

artigo 24 da Lei das Licitações 8.666/93: 
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Art. 24.  É dispensável a licitação: 
 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; 
 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, 
nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; 
 
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; 
 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 
 
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 
preços ou normalizar o abastecimento; 
 
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços 
manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem 
incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em 
que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a 
situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor 
não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços; 
 
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 
bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em 
data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado; 
  

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 
 
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; 
 
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido 
; 
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XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, 
no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios 
correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
 
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional 
e não tenha fins lucrativos; 
 
XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo 
internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as 
condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 
Público; 
 
XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, 
de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às 
finalidades do órgão ou entidade. 
 
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de 
uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para 
prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público 
interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, 
criados para esse fim específico; 
 
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 
estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período 
de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, 
quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da 
garantia; 
 
XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de 
navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de 
deslocamento quando em estada eventual de curta duração em portos, 
aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de 
movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos 
prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" 
do inciso II do art. 23 desta Lei: 
 
XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com 
exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver 
necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio 
logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de 
comissão instituída por decreto; 
 
XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem 
fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Admininistração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de 
mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado. 
 

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 
desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 
20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I 
do caput do art. 23; 
  
XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e 
gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica; 
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XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de 
economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou 
alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado. 
 
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de 
governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. 
 
XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT 
ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o 
licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. 
 
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou 
com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços 
públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de 
consórcio público ou em convênio de cooperação. 
 
XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de 
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema 
de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas 
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas 
pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 
pública. 
 
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados 
no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e 
defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada 
pela autoridade máxima do órgão. 
 
XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos 
contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em 
operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço 
e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da 
Força. 
 
XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com 
ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e 
extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por 
lei federal. 
 
XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 
3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os 
princípios gerais de contratação dela constantes. 
 
XXXII - na contratação em que houver transferência de tecnologia de 
produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito 
da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da 
direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes 
produtos durante as etapas de absorção tecnológica. 
 
XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a 
implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água 
para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias 
rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. 
 
XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de 
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insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação 
que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da 
administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de 
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e 
financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que 
envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o 
Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII deste artigo, e 
que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência 
desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado. 
 
§ 1o  Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 
20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por 
consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por 
autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências 
Executivas. 
 
§ 2o  O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a 
administração pública estabelecido no inciso VIII do caput deste artigo não 
se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para 
o SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme 
elencados em ato da direção nacional do SUS. 
 
§ 3o A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando 
aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais 
instituídos em regulamentação específica. 
 
§ 4o Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do  art. 9o à 
hipótese prevista no inciso XXI do caput.      
 

 Frente à riqueza de detalhes mencionada, trazidas pela Lei 8.666/93, não 

seria difícil cair na tentação de reproduzir praticamente todo o seu texto neste 

trabalho, uma vez que tudo nesta Lei é interessante. O texto da Lei, detalhado ao 

longo de seus 126 artigos, funciona como um manual que descreve tudo aquilo se 

pode fazer, como fazer, como aplicar e também tudo aquilo que não pode ser feito e 

penalidades para os infratores. 

   Por meio da simples reprodução do artigo 22 da referida Lei 8.666/93, 

identificam-se as cinco modalidades de licitação existentes: 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 
 
I - concorrência; 
 
II - tomada de preços; 
 
III - convite; 
 
IV - concurso; 
 
V - leilão. 
 
§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
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objeto. 
 
§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
 
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em 
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 
 
§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
§ 5º  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. 

 A mesma Lei das Licitações prevê em seu artigo seguinte (23), quando deve 

ser aplicada cada uma destas modalidades de licitação mencionadas acima, 

devendo, cada hipótese, ser calculada de acordo com os limites de contratação. 

Para contratações de obras de engenharia o limite para se licitar na modalidade 

convite é de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); para a modalidade tomada 

de preços e concorrência o limite global da contratação não deve ultrapassar R$ 

1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais). Para todos os demais casos de 

contratação devem ser respeitados os seguintes limites: modalidade convite: R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), tomada de preços e concorrência: R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais). 

Explica ainda o referido artigo não ser possível a aplicação da modalidade 

convite (limite de R$ 80.000,00) para os casos em que houver o parcelamento de 

uma mesma obra ou serviço, com exceção aos casos em que certa etapa exigir um 

conhecimento técnico específico que diferencie esta fase das demais. Essa vedação 

ocorre para que não haja o fracionamento da contratação para evitar a licitação na 

modalidade concorrência. Na modalidade convite, a tomada de preços é realizada 

somente entre as empresas convidadas pelo órgão público a participar do certame o 

que, frente à menor divulgação da licitação, facilita manipulações nos resultados e, 
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por conta disso, tal modalidade só pode ser aplicada nos casos de contratações no 

menor limite fixado. 

 Ainda conforme a lei 8.666/93, os crimes de licitação e suas respectivas 

penas são os seguintes: 

Seção III 

Dos Crimes e das Penas 

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, 
ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato 
com o Poder Público. 

Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 
de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 91.  Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de 
contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 92.  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 
vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, 
durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos 
instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem 
cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:             
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

Parágrafo único.  Incide na mesma pena o contratado que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém 
vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou 
prorrogações contratuais. 

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. 
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Art. 94.  Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 
licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 95.  Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de 
licitar, em razão da vantagem oferecida. 

Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para 
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I - elevando arbitrariamente os preços; 

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou 
deteriorada; 

III - entregando uma mercadoria por outra; 

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou 
a execução do contrato: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

Art. 97.  Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional 
declarado inidôneo: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, 
venha a licitar ou a contratar com a Administração. 

Art. 98.  Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer 
interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a 
alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 99.  A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no 
pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices 
percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% 
(dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

§ 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à 
Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. 
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 Enfim, conforme afirmado logo no início deste capítulo, é impossível esgotar 

todo o conteúdo do conceito do Processo Licitatório. É um sistema muito bem 

idealizado que, por meio da riqueza de detalhes, várias vezes citada neste capítulo, 

da Lei 8.666/93, dita as regras, padronizando o sistema de compras e contratações 

do Poder Público com terceiros particulares. 

 Por uma simples leitura deste capítulo pode se constatar que a Lei das 

Licitações tem por seu maior objetivo disciplinar os gastos do dinheiro público, 

zelando sempre pela proteção dos interesses sociais.  

  Todavia, no decorrer dos dois próximos capítulos verificar-se-á que, por mais 

detalhista que seja o procedimento licitatório, que procurou fechar todas as brechas 

possíveis para evitar que o sistema seja burlado, em muitos dos casos uma 

combinação perigosa entre algumas pessoas mal-intencionadas pode trazer 

enormes prejuízos ao erário público. 
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CAPÍTULO 02: ANÁLISE DE CASOS CORRELATOS 

Para demonstrar a aplicação prática dos conceitos trazidos pelo capítulo 01 supra 

apresentado, este capítulo segundo passará a traçar uma análise de dois trabalhos 

correlatos, sendo o “caso 01” referente à dissertação de mestrado “A eficiência do 

Pregão Eletrônico no Processo Licitatório da Universidade Federal do Espírito 

Santo”, de autoria de Daniella Maria Paraiso Aguiar Silva, apresentado como 

requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Gestão Pública, em Vitória/ES 

no ano de 2014; e o “caso 02” referente ao artigo científico “Fraudes em Licitação”, 

de autoria de Denise Nogueira Magri Mendes (Analista do Ministério Público de 

Minas Gerais, Bacharel em Estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais e 

Pós Graduada em Estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 

Gestão da Informação pela Fundação João Pinheiro), publicado no periódico 

eletrônico <http://www.conteudojuridico.com.br> em Brasília/DF no ano de 2014, 

cujas devidas citações se darão ao final do presente trabalho nas referências 

bibliográficas.        
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2.1 – Caso 01 – “A eficiência do Pregão Eletrônico no Processo Licitatório da 

Universidade Federal do Espírito Santo”: 

 Inicia SILVA (2014) explicando que, além das pesquisas na área e estudos 

literários de doutrinadores, no desenvolvimento do trabalho foram realizadas 

entrevistas com servidores que atuam nos processos de licitação da Universidade 

Federal do Espírito Santo. 

 A licitação é um processo administrativo necessário para a aquisição de bens 

e serviços nas contratações por órgãos públicos, abrangendo as mais variadas 

etapas que vão desde levantamentos e cotação de preços, a livre concorrência, 

habilitação dos fornecedores, acompanhamento das entregas dos bens e serviços, 

emissão de nota de empenho, até o efetivo pagamento das mercadorias vendidas 

e/ou serviços contratados.    

 Deve-se observar que o setor de compras, responsável por realizar as 

licitações, deve estar harmonicamente ligado com os demais setores da organização 

envolvidos no processo, tendo em vista que são estes setores os efetivos 

requisitantes da mercadoria a ser adquirida ou dos serviços a serem contratados, 

que ditam as especificações técnicas, prazos de entrega e demais itens necessários 

para atender a necessidade da demanda envolvida. A ausência desta harmonia no 

fluxo de informações dificulta a eficiência e celeridade do processo de compras. 

 O escopo do trabalho apresentado visa, exatamente, analisar a eficiência ou 

não do pregão eletrônico nos processos licitatórios, como apregoam a legislação 

vigente e a doutrina, com relação á agilidade e competitividade entre os 

interessados. 

 A administração eficiente é aquela que consegue reduzir os gastos públicos, 

comprando com maior eficiência e menores preços, demonstrando preocupação e 

adequada utilização no emprego dos recursos públicos.  

 A Lei das Licitações, 8.666/93, foi sancionada pelo Presidente da República 

em 21/06/1993, com o objetivo de disciplinar os processos de compra e garantir o 

tratamento isonômico a todos os interessados em contratar com a Administração 

Pública, efetivando a contratação pela proposta que, a esta, for mais vantajosa. 

 Nesta esfera, o pregão eletrônico é uma das possíveis modalidades de 

licitação que, fazendo uso de recursos de tecnologia da informação, viabiliza uma 

comunicação e interação a distância entre os agentes públicos responsáveis por 

efetivar tais contratações e os possíveis interessados em serem seus fornecedores, 
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por meio da internet. Esta modalidade de licitação (pregão eletrônico) além de trazer 

maior celeridade ao processo, ainda proporciona maior transparência e aumento no 

número de concorrentes interessados, à medida que conta com maior publicidade 

da contratação. Desde que tenha acesso à internet, interessados de qualquer lugar 

do país podem participar do certame, podendo acompanhar, em tempo real, todas 

as etapas do processo licitatório. 

 Outro ponto muito importante, citado pela autora, diz respeito a dificuldade na 

formação de cartéis, já que os concorrentes interessados não estão ali reunidos e, 

em muitas das vezes, nem se conhecem, evitando que combinem os resultados das 

licitações. 

   O pregão surgiu no Brasil no ano de 1997, quando a Lei nº 9.472/97 instituiu 

a ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, autarquia federal vinculada ao 

ministério das comunicações, possibilitando a esta uma autonomia para inovar as 

regras de organização das entidades públicas. Os bons resultados colhidos pelos 

pregões à ANATEL, quanto a maior celeridade, economia e praticidade trazidos por 

esta nova forma de contratação, faria com que, anos após, fosse regulamentada 

esta nova modalidade de licitação.   

 Ressaltou a autora SILVA (2014) que, embora novo para a época em que foi 

apresentado seu trabalho, o pregão, já na modalidade eletrônica, já havia sido 

instituído pelo Decreto nº 5.450 desde o ano de 2005 e que somente naquele ano 

(2014) havia passado a ser utilizado com maior freqüência pelos órgãos licitantes, 

frente à maior celeridade e menores custos na realização dos certames, funcionando 

o mesmo como um leilão virtual “invertido”, uma vez que vence a concorrência 

aquele interessado que oferecer a menor proposta de preço, após a sequência de 

lances ofertados. 

 O pregão convencional era cercado pelos princípios da oralidade e 

informalidade, sendo que os lances eram ofertados oralmente pelos licitantes em 

sessão e levados á ata pelo pregoeiro. Já no pregão eletrônico os lances são 

ofertados por meio de um chat num ambiente virtual que interage pregoeiro, 

licitantes interessados. 

 O pregão, todavia, só pode ser adotado na contratação de bens e serviços 

comuns, ou seja, aqueles definidos pelo artigo 1º da Lei nº 10.520/2002 como 

“aqueles cujo desempenho de padrão e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”. Por exemplo, 
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certos serviços de engenharia não podem ser contratados por pregão à medida que 

exija profissional registrado no CREA frente à complexidade e à responsabilidade 

técnica envolvida no conjunto do serviço, deixando este de ser um “serviço comum”. 

 Em síntese, o conceito de bens e serviços comuns está permanentemente 

ligado ao padrão de desempenho e qualidade permitindo com que os mesmos 

possam ser rigorosamente descritos no edital de forma que não deixe dúvidas aos 

interessados quanto ao objeto do certame. Pode-se citar como exemplos de bens e 

serviços comuns: materiais de escritório, veículos, eletrodomésticos, serviços de 

jardinagem, manutenção de veículos, etc. 

 Não podem ser considerados bens e serviços comuns aqueles que não 

permitam a descrição de um padrão de mercado, uma vez que depende, por 

exemplo do intelecto de uma equipe técnica, como por exemplo, alguns serviços de 

engenharia e informática, onde o serviços prestado por uma empresa ou pessoa, 

pode não ser exatamente a outro prestador, não correspondendo ao pretendido pela 

licitante.    

 Os pregões eletrônicos no Brasil são concretizados pelo Serviço Federal de 

Processamento de Dados – SERPRO, criado pelo Ministério do Planejamento que, 

dentre outras vantagens mencionadas, tais como maior publicidade, transparência e 

economia financeira, a autora frisa a celeridade e desburocratização desta forma de 

licitação. 

 A fase interna do pregão tem inicio quando algum dos setores do órgão 

público emite uma requisição de compras, momento em que deve descrever, com 

riqueza de detalhes o objeto ou serviço a ser adquirido. Segundo a autora, essa 

descrição equivale a uma das etapas mais importantes e difíceis do processo 

licitatório, uma vez que, se muito específica pode limitar o número de participantes 

interessados e, se muito vasta pode não atender as necessidades do setor 

requisitante. Após esta fase deve ter início a estipulação dos requisitos para 

habilitação dos interessados como, por exemplo, a obrigação de apresentação das 

certidões negativas de débitos tributários e trabalhistas, podendo estas exigências 

documentais irem além do rol exemplificativo da Lei 8.666/93. Deve também 

estabelecer as regras quanto à habilitação jurídica e qualificação técnico-econômica. 

 A fase seguinte diz respeito aos critérios aplicados na aceitação das 

propostas apresentadas pelos licitantes, que devem, entre outros, verificar se estas 

atendem as especificações do objeto da licitação, seus prazos de entrega e 
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pagamento, etc. 

 Finalizando esta fase interna é necessário redigir as cláusulas do contrato a 

ser firmado entre o órgão público e a empresa vencedora do certame, bem como 

verificar a disponibilidade e proceder a reserva orçamentária para tal contrato. 

 A publicação do edital marca a transição entre as fases interna e externa da 

licitação, sendo que, a partir daí, qualquer mudança nas regras já firmadas geram a 

necessidade de nova publicação de edital ou a publicação de termos aditivos 

retificadores do mesmo. 

 A principal inovação com relação à modalidade pregão diz respeito já à 

primeira etapa desta fase externa do certame, com a inversão das fases de proposta 

e habilitação. Enquanto nos processos convencionais há primeiro a necessidade de 

habilitar os licitantes, por meio da abertura do envelope de documentos e a 

verificação de que a empresa atende a todos os itens exigidos no edital, na 

modalidade pregão há primeiro a disputa por oferecer a melhor proposta de preços 

para, ao final, verificar os documentos de habilitação da empresa que se, caso 

habilitada, será declarada vencedora do certame. 

 No caso de existir alguma dúvida ou discordância por parte dos participantes, 

estes poderão se manifestar ou ingressar com recurso podendo a celeuma ser 

esclarecida pelo pregoeiro ou remetida à autoridade competente, garantindo a 

análise e correta homologação de todos os atos do processo licitatório, frente à 

constatação da legalidade dos procedimentos do certame. 

  Conforme disposto na alínea “d” do artigo 146 da CF/88, as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte poderão ter tratamento diferenciado na participação de 

licitações, cujas regras estejam definidas por Lei Complementar. No caso, a Lei 

Complementar referida é a 123/2006 que traz como principal tratamento diferenciado 

à ME´s e EPP´s, na modalidade pregão, o considerado empate ficto para os casos 

em que, na concorrência com as empresas não ME ou EPP, estas vierem a oferecer 

propostas que resultem em diferença inferior a 5% das oferecidas pelas ME´s ou 

EPP´s, possibilitando às mesmas ofertar lance menor para o desempate nos 

referidos casos.  

 Quanto à maior celeridade das licitações na modalidade pregão, afirmam os 

estudiosos, que a já mencionada inversão nas fases de habilitação e proposta, é a 

maior responsável por tal fato, uma vez que permite à administração pública analisar 

somente a documentação da empresa vencedora, não dependendo da verificação 
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de toda a vasta documentação das demais empresas. No mais, essa modalidade 

permite a livre concorrência entre todas as empresas interessadas sendo que, caso 

alguma empresa que tenha contribuído para a redução da proposta, oferecendo 

lances menores e não tenha vencido o certame, não preenchesse os requisitos de 

habilitação, essa irregularidade jamais seria conhecida, tendo em vista que seus 

documentos não serão conferidos; destarte, contribuindo com a administração 

pública que contratará por preço menor. 

 Como pontos negativos à aplicação do pregão eletrônico, a autora cita 

apenas que os interessados em licitar necessitam, além de possuir o objeto com 

preço acessível à disputa, devem possuir o mínimo de habilidade em informática e 

acesso à rede mundial de computadores, internet. Além de que, no mercado, já 

existem softwares robôs especializados em identificar os pregões eletrônicos, 

efetuar cálculos e ofertar lances o que resulta em desvantagens àqueles que fazem 

isso tudo manualmente, ferindo o princípio da isonomia. 

 Quanto à aplicação prática do pregão eletrônico na Universidade Federal do 

Espírito Santo, reforça a autora que, independente da modalidade de licitação a ser 

empregada, é necessária harmonia entre os departamentos requisitantes e o 

departamento de compras, fazendo-se ainda necessárias as constantes realizações 

de pesquisas quantitativas e qualitativas para a avaliação dos resultados dos 

trabalhos. 

 Em entrevistas com os operadores do departamento de compras da UFES, a 

autora relata todas as informações positivas e negativas colhidas, sendo relevante 

constar que os mesmos não vêem nenhum prejuízo pela ausência física nos 

licitantes na realização do certame; sendo que contrabalanceando os pontos 

positivos e negativos já elencados neste trabalho, os positivos superam em muito os 

negativos.    

  Por derradeiro, conclui a autora que na Universidade Federal do Espírito 

Santo a aplicação da modalidade de pregão eletrônico como processo licitatório foi 

extremamente positiva no que diz respeito à celeridade, economia e eficácia nas 

contratações realizadas com relação á aquisição de bens e serviços comuns; não 

sendo adequada a aplicação do pregão eletrônico apenas na contratação de 

serviços de grande vulto ou complexidade, onde se recomendam diligências e se 

fazem necessários a aplicação de outros critérios para o adequado atendimento ao 

desenvolvimento do trabalho.   
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2.2 – Caso 02 – “Fraudes em Licitação”: 

 Inicia, a autora MENDES (2014), explicando que a  administração pública 

goza de legitimidade de seus atos como também da presunção de veracidade, 

entretanto, no exercício de suas atividades, deve respeitar, além dos princípios, as 

regras e normas impostas pelo Direito Administrativo.   

 Reza o artigo 37, em seu inciso XXI, da Constituição Federal Brasileira de 

1988 que, em regra, sempre que houver contratação pública com particulares, esta 

deve se dar por meio de Licitação, tendo esta um papel fundamental na atividade 

administrativa. As exceções à regra de licitar, ainda que devidamente enquadrada 

no rol taxativo de hipóteses que dispensa ou não a exige, devem ter seus motivos 

devidamente expostos pelos órgãos da administração pública. 

  Embora a Lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações, tenha detalhado 

minuciosamente as normas dos sistemas de compras que envolvam recursos 

públicos, nos deparamos com casos de licitações fraudulentas, com editais 

montados a fim de favorecer certos concorrentes, ferindo o princípio da igualdade, e 

possibilitando superfaturamentos, dentre outros exemplos de má administração das 

verbas públicas.  

 Antes de adentrar o mérito das “fraudes em licitações”, propriamente ditas, a 

autora traz o significado da palavra “fraude”, um termo um tanto quanto pesado, 

juridicamente se falando. Segundo a definição do dicionário Aurélio, a palavra fraude 

significa “logro, abuso de confiança, ação praticada de má-fé, contrabando, 

clandestinidade; falsificação, adulteração”. 

 A fraude em licitação seria, então, uma espécie de improbidade administrativa 

que resulta em prejuízo ao patrimônio público, onde o fraudador não respeita os 

princípios do processo licitatório da publicidade e impessoalidade. 

 Nesta esfera, três exemplos clássicos de fraudes em licitação seriam: a falta 

de publicidade do ato, onde data e local da entrega dos envelopes com as proposta 

e documentos de habilitação não são divulgados em veículos de comunicação 

adequados que permitam o conhecimento do objeto do certame por todos aqueles 

que possam se interessar em participar do mesmo; Firmar contratos entre órgão 

públicos e particulares com condições essenciais não divulgadas em processo 

licitatório que permita a participação de outros eventuais concorrentes interessados; 

Declarar a empresa Licitante como vencedora do certame sem que a mesma tenha 

preenchido os requisitos técnicos exigidos pelo edital, tanto com relação à 
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documentação apresentada, quanto a irregularidades na proposta. 

 Outro fato que deve gerar a nulidade da licitação é a realização do certame 

sem a respectiva previsão orçamentária, que equivale ao ato da Administração 

Pública efetivar uma despesa sem a verba reservada para tal fim, ou quando o 

procedimento ultrapassa o exercício financeiro e, para o exercício seguinte, não 

tenha sido realizada tal provisão. A não existência de reserva orçamentária é motivo 

para a revogação da licitação que, caso não efetivada, também pode ser 

considerada uma espécie de fraude. 

 Segundo MENDES (2014), duas modalidades habitualmente praticadas pelos 

fraudadores são: o superfaturamento de obras ou serviços, ou seja, quando ocorre 

uma superestimação dos valores contratados, onde a Administração Pública acaba 

por pagar pelo produto ou serviço prestado, muito mais do que o valor devido, 

tomando-se por base os preços praticados no mercado para produtos ou serviços 

similares; ou ainda a contratação de serviços fantasmas, onde a Administração 

Pública acaba pagando por um serviço jamais prestado pela empresa vencedora do 

certame, existente somente nos documentos. Menciona a autora que, segundo 

FAZZIO (2002), tais fraudes resultam em enorme prejuízo ao erário público, uma vez 

que há pó efetivo desembolso dos pagamentos sem a respectiva contrapartida.       

 MENDES (2014), também traz à baila alguns “favorecimentos”, que 

caracterizam fraude, alterando-se a modalidade da licitação. A modalidade do 

certame deve ser escolhida de acordo com o objeto a ser licitado e/ou o valor a ser 

contratado, ou seja, quanto maior o valor do recurso envolvido, maior deve ser o 

grau de complexidade da licitação, visando maior transparência e garantias de bons 

negócios à Administração Pública. Traduzindo, quando o objeto do contrato da 

licitação tiver valor igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais), ou R$ 

150.000,00 (cento e cinqüenta mil Reais) para os casos de contratação de obras e 

serviços de engenharia, a licitação pode ser feita na modalidade “carta convite”, 

onde só participam do certame aqueles que foram convidados pela Administração 

Pública; sendo que, estes limites, referem-se ao valor total do serviço tomado ou do 

produto adquirido. A fraude, nestes casos, gira em torno dos aditamentos irregulares 

ou do fracionamento da licitação, para que se enquadrem na modalidade “carta 

convite” impedindo que outras empresas, eventualmente interessadas, possam 

participar do certame por não terem sido convidadas. 

  Diante aos poucos exemplos supracitados, é possível concluir que o intuito de 
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se realizar uma licitação é divulgar da forma mais abrangente possível que a 

Administração Pública pretende fazer uma compra, ou a contratação de um serviço, 

incentivando a competição entre os interessados que, devidamente habilitados, 

tenham condições de serem estes fornecedores, atendendo ao interesse público, 

pelo menor custo possível à administração.   

 De outra banda, a licitação, em certos casos, pode se tornar uma maneira 

segura de ser fraudar a Administração Pública, uma vez que pode ser driblada ou 

manipulada para atender interesses particulares de determinados concorrentes que, 

com a participação de agentes públicos, realizam o certame de maneira com que os 

critérios de participação e julgamento restrinjam a estes licitantes fraudadores, 

resultando num desembolso, pelos cofres públicos, de valor superior ao praticado 

em média no mercado, ao invés de incentivar a concorrência e obter melhores 

condições de compra. 

 As fraudes no processo administrativo de compra e/ou contratação do Poder 

Público para com terceiros não se restringem ao processo licitatório. Em muitas 

vezes também ocorrem após o ato da entrega da mercadoria, ou da efetiva 

prestação dos serviços contratados, onde aqueles que não participam do conluio do 

administrador, ficam meses sem receber ou, em certos casos, só o consigam por 

meio de ações judiciais. Este risco de atraso nos pagamentos e inadimplência seria 

um dos grandes motivos que façam com que os preços negociados me licitação, em 

certos casos, seja maior do que aqueles praticados no mercado. 

 Segundo MENDES (2014), CARVALHO (2014), afirma que ‘há também de se 

mencionar a cobrança de “bola”, por agentes públicos, para a liberação dos 

pagamentos dos fornecedores. Nestes casos, aqueles que não concordam em pagar 

valores, geralmente, variado entre 5 e 20% do valor das notas fiscais, ficam sem 

receber por longos períodos, sendo “ultrapassados” por aqueles que participam do 

esquema’. Cita, a autora, que este é um dos problemas que podem ser identificados, 

ou até mesmo evitados, se realizadas auditorias dos processos de pagamento. 

Estas auditoria se resume em confrontar as datas de entrega das mercadorias, ou 

da efetiva prestação dos serviços, com a ordem da liberação dos pagamentos aos 

respectivos fornecedores. Desta forma, os pagamentos deixados de lado na ordem 

cronológica da fila de pagamentos, deveriam ser justificados. 

 Dentre tais possíveis justificativas para o não pagamento estariam a falta na 

atestação das notas fiscais, ou sua atestação por apenas um servidor (quando a 
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regra é que a confirmação da entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços 

seja confirmada pelo menos por dois servidores), inidoneidade do documentos fiscal 

(podendo ser essa resultante de data de emissão vencida ou ainda pelo fato de ter 

sido emitida por pessoa diversa à contratada), ou pela não apresentação de 

documentos de comprovação de regularidade previstos no edital (tais como 

comprovantes de pagamentos de FGTS e INSS dos empregados, nos casos das 

empresas contratadas que utilizam os mesmos na prestação do serviço para o órgão 

público). O ato de improbidade é configurado nos casos em que a ordem dos 

pagamentos não é respeitada, considerada ilegítima frente ao não preenchimento 

dos requisitos citados para o atraso. 

 Para ilustrar casos práticos em que foram constatadas fraudes em licitações, 

a autora cita dois casos divulgados na mídia . 

 O primeiro diz respeito à licitação para a obra de transposição dos trilhos da 

linha férrea de Itaúna/MG, onde, embora os custos tenham sido orçados em R$ 1,9 

milhão de Reais, a obra custou aos cofres públicos não menos que R$ 2,3 milhões 

de Reais, divulgado na mídia em Novembro de 2013. O esquema, à época, envolveu 

o então prefeito da cidade de Itaúna, funcionários de alto escalão da prefeitura local, 

servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT, ex-

funcionários da Ferrovia Centro Atlântica – FCA e mais sete empresas que tinham 

ligação direta com a vencedora do certame, sediada em Curitiba/PR. As 

investigações concluíram que as sete empresas tinham ligação entre si, utilizando 

mesmo número de telefone e fax e se encontravam sediadas, todas, em um mesmo 

prédio na capital mineira, Belo Horizonte. À época, não houve a devida publicação 

oficial do edital da licitação, sendo que a mesma ocorreu apenas em jornal local, 

tornando inexplicável a participação de apenas duas empresas no certame, uma do 

Rio de Janeiro/RJ e a outra, vencedora do certame, de Curitiba/PR. 

 O segundo caso, veiculado pelo “Jornal o Globo”, refere-se a um esquema de 

fraudes em licitações que desviaram cerca de 500 Mil Reais dos Cofres Públicos, 

por meio de contratações irregulares para perfuração de poços artesianos em 17 

cidades do estado de Santa Catarina. No presente caso, havia um “combinado” 

entre as empresas licitantes que perfuravam estes poços para fraudar a 

concorrência, determinando qual seria a vencedora; tendo, o esquema, ainda 

contado com a participação do deputado estadual, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina que, além de facilitar a ocorrência dos 
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processos licitatórios, ainda angariava recursos para os municípios para a 

construção dos referidos poços. As denuncias partiram do Ministério Público de 

Santa Catarina que resultaram na deflagração da operação “Fundo do Poço” em 

Novembro de 2013. 

 Segundo MENDES (2014), um papel de fundamental importância para a 

efetiva regularidade dos processos licitatórios é desempenhado pelo Ministério 

Público, junto aos Tribunais de Conta, tem autonomia para questionar não só a 

regularidade e legalidade dos certames, como também apurar se houve a efetiva 

economia aos cofres públicos, pretendidas por meio das licitações. 

 Com fulcro no art. 100 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei das Licitações e 

Contratos da Administração Pública, os delitos praticados desta natureza são de 

objetos de ação penal pública incondicionada, cabendo aos Promotores membros do 

Ministério Público, promovê-las dentro do prazo legal. 

    A missão do Ministério Público, lhe conferida pela própria Constituição 

Federal no caput de seu artigo 127, é a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para tanto podendo 

receber denúncias, instaurar procedimentos legais, requisitar documentos, efetuar 

diligências e inquirir testemunhas e envolvidos; contando ainda com a Ouvidoria, 

que se constitui num canal direto de comunicação entre os cidadãos e os servidores 

na Instituição. 

 Qualquer pessoa pode provocar o Ministério Público, oferecendo-lhe 

informações, escritas ou verbais, sobre os fatos ocorridos, apresentar documentos 

suspeitos e/ou outros que poderão ser objeto de verificação por parte do Ministério 

Público. 

 Além deste, outros órgãos também tem competência para receber denúncias 

sobre fraudes em licitação, como a Controladoria Geral da União – CGU e Tribunais 

de Contas – TC, que são órgãos técnicos auxiliares do parlamento que tem o papel 

de fiscalizar e acompanhar os gastos públicos. 

   Para os casos específicos de serviços regulamentados, as denúncias 

também podem ser feitas para as próprias agências regulamentadoras, como 

ANATEL, ARTESP, ANVISA, ANEEL, etc.  

 Se a fraude envolver profissional devidamente habilitado para o exercício das 

suas funções, as irregularidades também podem ser comunicadas diretamente aos 

Conselhos e demais órgãos de classe, como OAB – para o caso de advogados, 
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CRC – para o caso de contadores, CRA – para os profissionais da administração, 

CREA – para os engenheiros, CRM – na caso dos médicos, etc. 

 Por derradeiro, conclui a autora que o ordenamento jurídico elegeu a licitação 

como regra para os processos que envolvam contratação de órgãos públicos com 

terceiros particulares, devendo esta prezar pela defesa dos interesses públicos. 

Todavia, não são raros os casos em que os processos licitatórios são manipulados 

ou fraudados, por licitantes mal intencionados que, em conjunto com agentes 

públicos corruptos que utilizam-se das lacunas da lei e dos poderes que lhe são 

conferidos, para desviar verbas, em troca de obter favores e vantagens financeiras 

ilícitas, causando enormes prejuízos ao erário público. Cabe aos cidadãos oferecer 

as denúncias aos órgãos competentes e ao Ministério Público que, por sua vez, 

promoverá ação penal pública contra os fraudadores que deverão serem punidos 

com o rigor da lei. Finaliza a conclusão afirmando que muita coisa ainda precisa 

mudar, em especial a correção das falhas no sistema que acabam por permitir a 

ocorrências das fraudes mencionadas.   
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2.3 – Breves considerações sobre os casos correlatos: 

 

No caso correlato 01, “A eficiência do Pregão Eletrônico no Processo 

Licitatório da Universidade Federal do Espírito Santo”, a autora Daniella reforça bem 

a parte conceitual apresentada no Capítulo da presente monografia, acrescentando 

detalhes sobre o efetivo funcionamento do Processo Licitatório. Após a fase 

conceitual, a autora direciona sua dissertação para uma modalidade específica de 

Licitação, o Pregão Eletrônico, cujo estudo foi o escopo do trabalho. Em síntese, 

verificou a autora, por meio de pesquisas teóricas e entrevistas com os operadores 

do Setor de Compras da Universidade Federal do Espírito Santo, que realizam as 

licitações da instituição, ser esta uma modalidade nova e moderna de Licitação que 

tende a funcionar melhor do que as demais, tendo em vista sua celeridade (mais 

rápido por não depender de reuniões e da presença física dos licitantes), menor 

custo (também por evitar o deslocamento dos envolvidos e gastos estruturais para a 

realização dos certames), maior divulgação (por se operar por meio da rede mundial 

de computadores – internet) e menor risco de manipulação (uma vez que os lances 

são ofertados em tempo real em ambiente virtual, dificulta a combinação de 

resultados, muitas vezes nem sabendo, os licitantes, quem são seus concorrentes). 

No caso correlato 02, “Fraudes em Licitação”, a autora Denise expõe de 

forma muito direta, quais os principais problemas identificados nos processos 

licitatórios. Quais são as formas mais comuns de se manipular um processo 

licitatório, que vão desde contratações sem licitação à terrível manipulação dos 

resultados, fazendo com que o Poder Público desembolse valores infinitamente 

maiores do que os devidos. Ao invés de zelar pela boa administração do dinheiro 

público, procurando minimizar gastos e defendendo os interesses da sociedade, 

agentes públicos corruptos, investidos em cargos com autonomia para realizar os 

certames, mediante o recebimento de propina, favorecem empresários corruptos 

que superfaturam mercadorias e serviços, causando incalculável prejuízo ao erário 

público. Os interesses individuais dessa minoria se favorece economicamente às 

custas de toda a sociedade. A autora explica ainda o que cada cidadão pode fazer 

para impedir estes esquemas fraudulentos, acionando o Ministério Público e 

denunciando os casos de que tenha conhecimento para as Ouvidorias das Agências 

Reguladoras, órgãos, conselhos de classe e à própria polícia civil      
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CAPÍTULO 03: DA TEORIA IDEAL À PARCIAL INEFICÁCIA DA PRÁTICA 

 

 Diante ao estudo realizado na elaboração do presente Trabalho de Conclusão 

de Curso, bem como à experiência adquirida por este discente na participação de 

vários processos licitatórios na condição de preposto de empresas interessadas, 

tornou-se possível traçar algumas considerações para, ao final, apontar uma 

conclusão sobre o assunto tratado. 

 Como tudo que é disciplinado pelo Direito Administrativo, a Lei das Licitações 

é uma “cartilha” que tem por escopo, de forma minuciosa, ditar as regras para os 

casos de contratação da Administração Pública com terceiros, buscando divulgar, da 

forma mais abrangente possível, o interesse do órgão em contratar, expondo, por 

meio de editais, o objeto exato a ser contratado (produto ou serviço, com suas 

características, prazos de entrega ou execução, forma de pagamento, etc.), 

incentivando a concorrência entre os interessados para, ao final, contratar com 

aquele que lhe oferecer o objeto do certame pelo melhor preço ofertado. 

  Para que o fornecedor interessado seja declarado apto a participar de 

determinado certame, a legislação exige a apresentação de toda uma 

documentação que comprove sua idoneidade, com o objetivo de selecionar os 

competidores, impedindo a participação de empresas devedoras de tributos ou que 

estejam suspensas ou impedidas de contratar com o poder público por já terem 

descumprido termos e/ou condições de outros contratos anteriormente firmados. 

 Dentre os documentos habitualmente exigidos para o mencionado 

credenciamento, estão: 

• Documentos cadastrais perante os órgãos de registro (como JUCESP e 

cartórios de registro de pessoa jurídica, por exemplo), Receita Federal do 

Brasil (CNPJ), Secretaria da Fazenda do Estado (Inscrição Estadual) e 

Prefeitura Municipal Local (Inscrição Municipal); 

• Certidões negativas perante as fazendas federal, estadual e municipal, que 

visam comprovar a regularidade da empresa interessada perante estes 

órgãos, tanto quanto ao pagamento de tributos, quanto à regularidade 

cadastral; abrangendo ainda débitos previdenciários e inscritos em 

Procuradorias (caso a empresa possua alguma pendência não possuirá a 

respectiva certidão); 

• Certidões negativas de Débitos Trabalhistas e regularidade perante o FGTS, 
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que tem o objetivo de atestar que a empresa interessada cumpre suas 

obrigações perante seus empregados; 

•   Atestado de capacitação técnica fornecido por empresa para quem a 

empresa interessada já tenha contratado, confirmando o cumprimento do 

contrato, de objeto semelhante (em quantidade e qualidade), em condições 

satisfatórias; 

• Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Poder Judiciário, 

atestando que a empresa interessada não esteja nestas situações, que venha 

comprometer o fornecimento do objeto contratado;  

• Em casos mais específicos, a Administração Pública poderá exigir 

documentação adicional visando assegurar a aptidão da empresa interessada 

para o cumprimento do contrato (por exemplo, no caso da contratação de 

serviços de transporte, documentação dos veículos e habilitação dos 

condutores.  

Outro importante ponto diz respeito às modalidades de licitação, onde, quanto 

maior o valor envolvido, mais complexo deve ser o processo licitatório, permitindo 

que a compra de marmitex, por exemplo, se dê de forma mais simples do que a 

compra de um caminhão; evitando que a burocracia venha a inviabilizar a operação.    

Destarte, para contratações limitadas ao valor anual de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil 

Reais) e R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para a contratação de obras 

e serviços de engenharia, a licitação pode ser realizada na modalidade “carta 

convite” onde a Administração Pública convida ao menos 03 participantes de sua 

escolha e faz a concorrência somente entre os mesmos. 

Nestes casos, as manipulações ocorrem no sentido de “fracionar” contratos, 

fazendo com que os mesmos fiquem dentro destes limites, não dando a ampla 

publicidade à contratação, impedindo com que outros interessados tomem 

conhecimento do certame e venham participar, aumentando a concorrência e 

fazendo com que o preço tenda a reduzir.   

Praticamente todos os dias, nos deparamos com notícias de fraudes em licitação. 

Em matéria veiculada, em 13/09/2017, pelo site de notícias “g1.globo.com” 

(devidamente citado nas referências do presente trabalho), a imprensa divulgou que 

a polícia federal estava cumprindo, naquela data, 45 mandados, sendo estes de 

prisão temporária, busca e apreensão e condução-coercitiva contra os investigados 

na operação “fraternidade”, acusados de fraudes em licitação e desvio de verbas 
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públicas, que movimentaram, entre janeiro/2002 e março/2013,  a incrível cifra de R$ 

380.604.801,70 (trezentos e oitenta milhões seiscentos e quatro mil oitocentos e um 

reais e setenta centavos). No presente caso, os acusados teriam recebido esta 

vultuosa quantia dos órgãos públicos sem terem realizado os serviços. 

  Neste exato momento o site de notícias “sonoticias.com.br” divulga que o 

Ministério Público do Estado do Mato Grosso denunciou a prefeita de Juara/MT, por 

fraude em licitação. A chefe do executivo local teria realizado uma dispensa indevida 

de processo licitatório ao contratar uma agência de publicidade pelo valor de R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) sem a devida licitação, alegando 

urgência na contratação. O MPE considerou a dispensa da licitação totalmente 

ilícita. 
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3.1 – “Petrolão”, um grande exemplo de ineficácia do sistema: 

 

 Hodiernamente, não há como se falar em fraudes em licitações e não lembrar, 

imediatamente, da empresa Petrobras. A oficialmente denominada “Petróleo 

Brasileiro S/A”, é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem Governo 

Brasileiro como seu acionista majoritário, detentor de 64% do montante das ações, 

portanto, caracteriza-se por ser uma empresa estatal de economia mista. 

Alvo de várias fases da Operação Lava Jato, a Petrobrás talvez seja o maior 

exemplo brasileiro de fraudes, em especial nos processos licitatórios. 

Conforme exposto no site “jota.info/artigos”, de forma inexplicável e inaceitável, a 

Petrobrás até poucos meses atrás (2016), aplicava o disposto no DECRETO Nº 

2.745, DE 24 DE AGOSTO DE 1998, que Aprovou o Regulamento do Procedimento 

Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS previsto no art . 67 

da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, sendo que, até o presente momento, este 

Decreto ainda não foi expressamente revogado.Isto quer dizer que à Petrobrás não 

se aplicavam as regras para as Licitações da Lei 8.666/93, discutidas no presente 

trabalho, para os processos de contratação com terceiros particulares, por gozar de 

Regulamento Simplificado que lhe permitia, por exemplo, contratar com terceiros 

pela modalidade convite sem limite de valores. 

O site www.gazetadopovo.com.br veiculou uma reportagem em 04/07/2016, 

afirmando que na deflagração da 31ª fase da Operação Lava Jato, estavam sendo 

investigadas formações de cartéis para a disputa de obras da Petrobrás. Uma 

empresa de fora deste cartel, que manifestou interesse em participar do Certame, 

teria recebido R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) apenas para não 

participar do processo licitatório e atrapalhar o esquema corrupto do cartel. Após a 

retirada da mencionada empresa do certame, o consórcio declarado vencedor teria 

assinado um contrato de R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinqüenta milhões de 

reais) com a petroleira que, após a realização de 17 aditivos contratuais, teria 

totalizado um montante de R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos mil reais). 

O esquema fraudulento ainda envolveu pagamento de propina a funcionários da 

diretoria da Petrobrás, empresários e políticos que contribuíam para o 

desenvolvimento do esquema. 

São valores praticamente incalculáveis e que exemplo incontestável do que não 

se deve fazer com o dinheiro público. Segundo informações do próprio 
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departamento contábil da Petrobrás, os desvios teriam causado um prejuízo 

estimado em 88 bilhões de reais à petroleira. 

Observem que se uma única empresa teria recebido 18 milhões de reais apenas 

para não participar da disputa, quanto teriam lucrado as empresas que compunham 

o consórcio vencedor? 

Para que estes corruptos tenham efetivado tamanho lucro, certamente, do lado 

oposto, a estatal quem bancou todas estas contratações fraudulentas, amarga a 

mesma cifra em prejuízos. 

Matéria publicada ontem, dia 08/10/2017, no site “epocanegocios.globo.com.” 

relata que a União teria pedido o ressarcimento de R$ 40 bilhões de Reais à 

empresa Andrade Gutierrez para que esta pudesse continuar firmando contratos 

com o Poder Público brasileiro. Tal valor teria sido calculado por uma comissão da 

AGU – Advocacia Geral da União. Além do pagamento deste valor, nos termos do 

acordo de leniência, a empresa ainda teria que admitir as irregularidades cometidas 

e colaborar com as investigações. 

Enfim, as licitações foram idealizadas com o intuito de defender os interesses 

coletivos, traçando regras para que a Administração Pública desempenhe as 

contratações com terceiros da forma menos onerosa possível, incentivando a livre 

concorrência entre os interessados em fornecer. 

De outra banda, a Administração Pública é composta por alguns seres humanos 

que se corrompem em troca de benefícios particulares, que firmam alianças com 

licitantes corruptos, fazendo com que estas contratações sejam feitas com valores 

muito além dos praticados em média no mercado, ou até mesmo chegue a pagar por 

produtos nunca entregues ou serviços nunca prestados.      

Verifica-se que o problema não é tão pontual o quanto parece, conforme explica 

MARTINS (2015), tem início na própria cultura de alguns indivíduos que julgam 

correto levar vantagens indevidas nas oportunidades de surgem, necessitando da 

mencionada aliança entre membros da administração pública com empresários 

corruptos para viabilizar a prática destas fraudes com o dinheiro público. 

O dinheiro público tem dono, é o povo! E este dinheiro é arrecadado mediante 

impostos pagos que, por sua vez, foram criados pelos legisladores eleitos pelo 

próprio povo, e deveria ser utilizado em benefício deste na forma de educação, 

saúde, moradia, lazer, dentre outros direitos garantidos pela Constituição Federal, e 

não para enriquecer estes “espertos” ilicitamente. 
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A realidade sempre é uma só, nas contratações realizadas entre duas partes, pra 

um lado ganhar demais o outro tem que perder e, nestes casos, como de um lado 

está um particular corrupto, e do outro o a Administração Pública representada por 

um agente corrupto, esta aliança acaba enriquecendo o particular que participa o 

agente dos lucros auferidos indevidamente às custas do povo. 

A solução deve se dar por um conjunto de atitudes. Primeiro, investindo-se em 

educação para dar ciência ao povo de como estes fatos ocorrem, pois a mídia 

sensacionalista trata apenas de mostrar que houve “roubo” do dinheiro público; 

Segundo, um povo consciente vai eleger melhor seus representantes, visando os 

interesses coletivos por um mundo melhor e não apenas vantagens individuais. 

Terceiro, legislativo honesto vai endurecer as penalidades aos infratores, fazendo 

com que não seja vantajoso desviar recursos públicos.   

Na triste realidade que vivemos hoje, temos um povo facilmente influenciado por 

não ter cultura e educação, que tende a acabar elegendo políticos corruptos que, 

não estão lá para administrar o erário público e sim para obter vantagens ilícitas 

proporcionadas pelos cargos que ocupam. 

Infelizmente a regra tronou-se exceção. Não é um ou outro político que é 

corrupto, um ou outro são honestos. Os cidadãos têm que ter a consciência de não 

votar pensando no seu interesse próprio, e sim naquele que tiver propostas 

coerentes capazes de tirar o Brasil desta fase nebulosa que se encontra. 

A realidade é triste e dura, todavia vale acreditar que a tecnologia e a velocidade 

da informação dos dias de hoje, podem estar contribuindo para a deflagração de 

fatos que sempre ocorreram e que até então apenas não era de conhecimento da 

população. 

De fato os tempos mudaram, a evolução tecnológica e a velocidade das 

informações forçam o país a se adequar a estas mudanças. Necessária se fez a 

reforma trabalhista. Necessária se faz uma reforma política, uma reforma tributária, 

uma reforma do código penal que tornem mais rigorosas as sanções para os 

infratores que comentem os, antigamente, denominados crimes do “colarinho 

branco”; fazendo com que o crime não compense! 

Cabe também a cada cidadão se interessar pela vida política do seu município, 

do seu estado, do Brasil. Verdade é que estas notícias diárias de corrupção e 

desvios de verbas, inclusive de merenda escolar, nos enojam. Mas é necessário que 

cada brasileiro tenha consciência e se doe em prol do interesse coletivo acima de 
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seus interesses pessoais. 

Não fazer vista grossa para as irregularidades presenciadas. No caso de fraude 

em licitações, desvio de verba pública, mau uso do dinheiro público, é necessário 

participar o representante do Ministério Público do que está ocorrendo. Os 

promotores estão investidos nos seus cargos para defender os interesses da 

sociedade e gozam de autonomia para propor ações penais públicas para apurar os 

fatos e punir os infratores com o rigor da Lei. 

Apenas para concluindo o raciocínio com relação à Operação Lava Jato, a 

mesma deve seguir e respeitar os cinco mesmos princípios elencados neste trabalho 

que norteiam a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Respeitar, acima de tudo, aquilo que é, regimentalmente, 

imposto pela Constituição Federal Brasileira. Não devendo ser influenciada por 

fatores políticos ou pessoais. O Brasil precisava recuperar a confiança no Poder 

Judiciário naquilo que dizia respeito à corrupção. Corrupção é crime, e crime deve 

ser punido. Não podem ser considerados normais os pagamentos de propina, 

mensalão, petrolão. Há de distinguir o que é certo do que é errado e fazer com que a 

Lei, independente de branda ou severa, moderna ou ultrapassada, seja cumprida 

sempre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como escopo explanar sobre o processo licitatório. 

Demonstrar que seus procedimentos são regidos por uma Lei específica, a 8.666/93, 

cuja sua existência encontra-se prevista pela própria Constituição Federal que 

determina a realização de licitações para os casos de contratação do Poder Público 

com terceiros particulares. Foram apresentados dois trabalhos correlatos que 

elencaram tanto os ideais pretendidos pelo processo licitatório, quanto à sua efetiva 

aplicação prática, pontos positivos e pontos negativos. 

Frente às tantas notícias atuais de fraudes em licitação, este trabalho não 

poderia ser finalizado sem mencionar os casos recentes de grande repercussão 

nacional e relacioná-los com o tema proposto. 

Por derradeiro, há de se finalizar esta monografia reforçando o fato de que o 

Brasil está passando por uma etapa de moralização. Cada cidadão tem suas 

responsabilidades e sua parcela de culpa perante tudo o que está sendo vivenciado 

nos dias de hoje, não basta reclamar e colocar a culpa nos políticos. Denunciar, 

acompanhar, fiscalizar, cobrar e, principalmente, votar com consciência. Estas são 

as atitudes dos cidadãos brasileiros que podem mudar este cenário de corrupção e 

parcial impunidade.   
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