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1.INTRODUÇÃO 

    O estudo de quaisquer ramos do Direito – e aqui nos interessa de perto a licitação, que faz 
parte do Direito Administrativo e que, é óbvio, trata-se de um dos ramos do Direito – 
necessariamente há de ter como ponto de partida uma noção geral do Direito, pois é este o 
tronco de onde se agasalham todos os ramos da Ciência Jurídica; e, em apertadas linhas, 
diria que o Direito é o conjunto de regras de conduta coativamente impostas pelo Estado, cuja 
tendência é a de realizar a Justiça. 

   Qualquer pessoa física ou jurídica que não tenha ligação com o Poder Público, pode adquirir 
o que pretender, de utilidade material; por exemplo, comprar um automóvel, um terno, etc, 
valendo-se do direito de escolher o produto, que seja bom, e de menor preço. Num conceito 
leigo, digamos que essa pessoa está procedendo a uma licitação, isto é, um cotejo de ofertas 
encontradas no mercado, para dele extrair o produto que mais lhe interesse e que se revele o 
mais vantajoso. 

   Assim, as pessoas – enquanto livres – têm ampla liberdade de efetuar contratações, que 
visem proporcionar-lhes vantagens. Licitam, se quiserem, em suas aquisições, construções de 
obras, serviços, etc. Esta mesma regra, no entanto, não se aplica à Administração Pública; 
esta tem o dever legal de licitar, tendo em vista que o Estado se assenta em princípios do 
Direito Público, pois eles têm a finalidade de evitar que o agente administrativo aplique mal os 
recursos financeiros públicos. 

   Uma observação que julgo de suma pertinência é o não uso do Direito comparado no que 
diz respeito ao estudo da licitação no Brasil – salvo estudo mais aprofundado – tendo em vista 
a não correspondência com a legislação de outros países, como sejam: dos países sul-
americanos, dos europeus e, enfim, de outros. Por exemplo, na França “licitação” é o mesmo 
que “adjudicação” e vai por aí afora. 

2. MODIFICAÇÕES NORMATIVAS NO DIREITO BRASILEIRO, ATINENTES À LICITAÇÃO 

   Profundas modificações foram verificadas – através dos tempos – no que tange à legislação 
que rege o processo licitatário no Brasil, como sejam: 

- 1922: Código da Contabilidade Pública; 

- 1967: Dec – Lei 200; 

- 1986: Dec- Lei 2.300; 

- 1988: Constituição Federal (arts. 37, caput, XXI – 170 –– 173 – 175 – 22, XXVII – 7º, XXXIII 
– 74, §§ 1º e 2º - 195, § 3º - 5º, XXXIII, LXIX – LXX ) 

- 1993: Lei 8.666 (com várias alterações, sendo a última em 2008: Lei 11.763); 

- 1995: Lei 8.987: Institui o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previstos no art. 175 da CF/88; 
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- 2000: Dec 3.555: Aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada Pregão, 
para a aquisição de bens e de serviços comuns, classificando-os; 

- 2002: Lei 10.520: Institui- no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal – nos termos do art. 37, XXI, da CF/88, modalidade de licitação denominada Pregão, 
para a aquisição de bens e serviços comuns; 

- 2004: Lei 11.079: Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-
privada, no âmbito de administração pública; 

- 2005: Dec. 5.450: Regulamenta o Pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e 
serviços comuns; 

- 2008: Lei 11.763: Institui normas gerais de licitação para obras, serviços, compras, vendas, 
locações, e etc. 

   Observe-se, o contrato administrativo exige licitação prévia, só dispensada, dispensável ou 
inexigível nos casos expressamente previstos em Lei; assim, a licitação é o antecedente, 
enquanto o contrato administrativo é o conseqüente. Mais, a administração pública não é 
obrigada a contratar com o vencedor do certame; este tem, apenas expectativa de direito, em 
que pese que a Administração, também, não pode contratar com outrem, que não seja o 
vencedor da licitação. 

   A proposta mais vantajosa na licitação é regra, e tem por base os princípios do art. 37 da 
CF/88, e do art. 3º da Lei 8.666/93. 

3. CONCEITO E FINALIDADE DA LICITAÇÃO 

   Dentre os muitos conceitos doutrinários, um dos mais simples é o de Hely Lopes Meirelles, 
que assim se expressa: “Licitação é o procedimento administrativo, mediante o qual a 
Administração Pública dá condições a todos os interessados que desejam com ela contratar, 
relacionando a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.” 

4. PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO 

   O art. 3º da Lei de licitação (8.666/93) proclama que a licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a relacionar  a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os seguintes 
princípios: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,do julgamento objetivo, 
além de outros que lhes são correlatos. 

   Ainda o art. 1º e seu Parágrafo único – da referida Lei – rezam que as licitações abrangem: 
obras, serviços, compras, alienações e locações, no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ( através de normas gerais), subordinando-se 
ao regime desta Lei – além dos órgãos da Administração Direta –dos fundos especiais, das 
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fundações públicas, das sociedades de economia mista, das empresas públicas e de outras 
entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Direta. 

   4.1. ALGUNS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO: 

- da legalidade: em linhas gerais, a Administração Pública deve sujeitar-se às normas legais; 

- da impessoalidade: não deve haver fatores de natureza subjetiva ou pessoal, que possam 
interferir no processo licitatário; 

- da moralidade: é expressão um tanto vaga. Procuram-se melhores esclarecimentos junto à 
doutrina. Diz Mauricio Hauriou: “Não se trata da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, 
entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da 
Administração”, que o Administrador Público – como ser humano dotado da capacidade de 
atuar – deve necessariamente distinguir o bem do mal; o oportuno do inoportuno; o 
conveniente do inconveniente; o honesto do desonesto, porque nem tudo que é legal é 
honesto. 

- da publicidade: da obrigatoriedade absoluta, porque é através da publicação que os 
interessados, em certames, tomam conhecimento destes; 

- da eficiência: todos os atos administrativos têm o condão de serem eficientes, para que 
sejam acreditados; 

- do sigilo na apresentação das propostas: se não fosse observado tal princípio, não teria 
sentido o princípio da igualdade entre os licitantes; 

- do vínculo ao instrumento convocatório: porque este é considerado a Lei interna a licitação; 

- do julgamento objetivo: é toda a indicação constante do instrumento convocatório ou do 
edital. 

- da probidade administrativa: é mandamento constitucional, ínsito no art. 37,§ 4º; 

- da adjudicação compulsória: é direito subjetivo do vencedor, numa licitação. Embora seja, 
para ele, apenas uma expectativa de direito, a administração não pode transacionar com 
outro, enquanto a validade do certame. 

5. NORMAS GERAIS E NORMAS COMPLEMENTARES DA LICITAÇÃO 

   5.1. Normas gerais: são assim consideradas as que estabelecem princípios e diretrizes 
aplicáveis indistintamente a todas as licitações, em todo o território nacional. Exs: a Lei 
8.666/93; a Lei 8.987/95; a Lei 11.079/04, etc 

   5.2. Normas complementares: são normas emanadas da constituição, outorgando à União, 
aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal competência para legislarem em matéria de 
licitação, desde que não firam normas gerais. 
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6. OBJETO DA LICITAÇÃO 

   A licitação tem por finalidade a obtenção de seu objeto, nas melhores condições para o 
Poder Público; assim sendo: uma obra, um serviço, uma compra, uma alienação, uma 
locação, uma concessão ou uma permissão, que constituem a própria razão de ser do 
procedimento seletivo, destinado à escolha de quem irá firmar o contrato com a 
administração. 

7. OBRIGATORIEDADE, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO 

   Em princípio a licitação é obrigatória – conforme rezam o art. 37, XXI, da CF/88 e os arts. 1º 
e 2º da lei 8.666/93 – para as obras, os serviços, as vendas, as compras, as concessões e 
permissões, as locações, tudo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

   No entanto, há casos em que a lei pode dispensá-la ou torná-la inexigível; veremos: 

   7.1. Dispensa de licitação. A lei classificou as hipóteses em que a administração pode ou 
deve deixar de realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável ou inexigível. 

        7.1.1. Licitação dispensada: é aquela que a própria lei dispensou nos incisos I (imóveis) e 
II (móveis) do art. 17 da lei de licitação. No caso do inciso I, dependerá de autorização 
legislativa, enquanto que no II, da avaliação do objeto. 

        7.1.2. Licitação dispensável: é toda aquela que a administração pode dispensar, se 
assim lhe convier. A lei enumerou 29 casos (art.24, I a XXIX). 

        7.1.3. Inexigibilidade de licitação: ocorre quando da impossibilidade jurídica de 
competição entre contratantes, seja pela natureza específica do negócio, seja pelos objetivos 
sociais visados pela administração (art.25, I a III). 

8. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

   A licitação é um procedimento administrativo, isto é, uma sucessão ordenada de atos, onde, 
com esse procedimento, a administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato 
de seu interesse. Tem início na repartição interessada, com a abertura do processo, descrição 
do objeto e indicação dos recursos (fase interna). A fase externa se desenvolve através dos 
seguintes atos: audiência pública, edital ou convite de convocação dos interessados, 
recebimento da documentação e propostas, habilitação dos licitantes, julgamento das 
propostas, homologação e adjudicação. 

   8.1. Audiência pública: modernamente, é admitida esta conduta pela administração pública, 
para dar conhecimento aos administrados sobre licitação de grande vulto (art.39). 

   8.2. Edital: é o instrumento que a administração leva ao conhecimento público da abertura 
de concorrência ou de tomada de preços, diz-se ser a lei interna da licitação. Esse 
documento, isto é, o edital é como se fosse a lei: tem preâmbulo, fecho e texto: do preâmbulo 
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consta a parte introdutória do edital; do texto consta o conteúdo do edital; e do fecho, o 
encerramento do edital. 

   O texto do edital – parte mais importante – contém um verdadeiro decálogo, assim: 

      8.2.1. Condições para participar da licitação (edital) 

      8.2.2. Objeto da licitação (edital) 

      8.2.3. Prazo e condições (está no edital) 

      8.2.4. Garantias (art.56). São: Caução em dinheiro ou título da dívida pública; seguro-
garantia; ou fiança bancária, podendo o licitante escolher o que lhe aprouver. Fica limitado a 
quem tem a 5% do valor do contrato, admitindo-se a sua elevação para 10%, no caso de 
contrato de grande vulto o art.31,III reza ainda, que o participante na licitação fica obrigado a 
pagar 1% do valor estimado do objeto a ser licitado. A grande maioria dos doutrinadores (Di 
Pietro, Marçal Justen, etc) entendem que a medida é inconstitucional. Na minha pesquisa, 
apenas detectei um doutrinador que está de acordo (Carlos Ari Sundfeld). 

      8.2.5. Condições de pagamento e reajustamento de preços (edital). 

      8.2.6. Recebimento do objeto da licitação (edital).  

      8.2.7. Critério de julgamento (edital: tipos de licitação). 

      8.2.8. Recursos admissíveis (edital). 

      8.2.9. Informações sobre a licitação (edital). 

      8.2.10. Outras indicações sobre a licitação (edital). 

9. ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

   É a invalidação, por motivo da ilegalidade, de competência da Administração ou do 
Judiciário. Opera efeitos ex tunc. 

10. REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

    Assenta-se em motivos de oportunidade e de conveniência administrativa. Pode dar-se em 
qualquer fase do certame, desde que o interesse público imponha tal conduta. Deve ser 
motivada, operando efeitos ex nunc, isto é, a partir da decisão revocatória. 

11. MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

   A lei 8.666/93 prevê 5 (cinco) modalidades de licitação art.22; assim, enquanto a licitação é 
gênero, as modalidades são espécies. No entanto, nos idos 2000, surgiu a Medida Provisória 
nº 2.026, criando uma outra modalidade de licitação denominada Pregão, apenas no âmbito 
da União, por isso considerada inconstitucional, porque se tratava de norma genérica e, como 
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tal, deveria abranger todo o território nacional. Mesmo, diante dessa anomalia, perdurou, por 
dois anos, quando, então, surgiu a lei nº 10.520/02, em substituição àquela MP; aí, sim, com 
grande amplitude, ou seja, abrangendo todo o território nacional, e, agora, na qualidade de 
norma geral e, por essa razão, constitucional. A essa lei aplicam-se, subsidiariamente, a lei 
8.666/93. 

   Essas modalidades aparecem com características próprias e definidas, destinando-se a 
certos tipos de contratação, como veremos a seguir: 

    11.1. Concorrência: é a modalidade de licitação própria para contratos de grande valor, 
admitindo-se a participação de quaisquer interessados – cadastrados ou não, mas que 
satisfaçam o contido no edital, - e convocados com antecedência de 45 ou 30 dias (arts. 22,§ 
1º e 21º, § 2º): 

      A concorrência é obrigatória nas contratações de obras, serviços e compras – dentro dos 
limites fixados pelo ato competente – que são diversos para obras e serviços de engenharia e 
para outros serviços e compras. Também é obrigatória para compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso (art. 23, I e II e 120). Tem como requisitos 
peculiares: a universalidade, a ampla publicidade, a habilitação preliminar, a idoneidade dos 
concorrentes, o julgamento por comissão, prazos para apresentação das propostas. 

- Universalidade: é a oportunidade concedida a qualquer interessado de participar do certame. 

- Ampla publicidade: é a notícia que se dá aos concorrentes para que – querendo – tomem 
parte na concorrência. É a abertura da concorrência. 

- Habilitação preliminar: Comprova a plena qualificação dos interessados, após a abertura. Na 
tomada de preços e no convite, a H.P. é anterior. Há licitações em que a administração exige 
documentação desnecessária aos interessados. Isto apenas afugenta-os. Para tanto, o art.27 
da lei diz textualmente: “exigir-se-á dos interessados”, exclusivamente a documentação 
relativa a: qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal. Tal 
assertiva tem sido confirmada por tribunais brasileiros, a exemplo do TJ/SP, RS e do próprio 
STF, além da CF/88 (art.37, XXI). Não é raro encontrarmos nos requisitos exigidos em certas 
licitações, pedir-se título de eleitor, ter o interessado votado na eleição anterior, atestado de 
saúde, de sanidade, etc. Talvez seja reflexo de pretéritas legislações já revogadas. 

- Idoneidade dos concorrentes: É a sua vida pregressa quanto aos seus negócios comerciais. 
Deve ser realizado antes do recebimento das propostas. 

- O julgamento por comissão: é procedido por comissão, cujo intuito é o de analisar requisitos 
pessoais dos licitantes, no que diz respeito às qualificações e regularidade fiscal (art. 27). 

- Prazo para apresentação das propostas: o art. 21,§ 2º, I e II, isto é, 45 e 30 dias, 
respectivamente. 
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   Concorrência internacional: é a que abrange empresas nacionais e estrangeiras, 
isoladamente ou em consórcio com empresas nacionais (art. 32 e 42). A empresa estrangeira 
precisa ter representante legal no Brasil. Antes da revogação do art. 171 da CF/88, as 
empresas brasileiras tinham procedência; hoje, há isonomia (art.3º). 

   Consórcios de empresas: é a união de várias empresas para a consecução de determinado 
trabalho o que, com uma apenas não seria possível. Pode concorrer empresas nacionais e 
estrangeiras. Se a concorrência for nacional, a liderança caberá à empresa brasileira (art. 33,§ 
1º) 

   11.2. Tomada de preços: é a modalidade de licitação realizada entre interessados 
devidamente cadastrados, ou que preencham os requisitos para cadastramento, até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas. A diferença que distingue da concorrência é 
a existência de habilitação prévia dos licitantes através dos registros cadastrais. Esses 
registros devem ser mantidos pelos órgãos e entidades que realizem freqüentes licitações, 
devendo ser atualizados anualmente. Trata-se de uma licitação de valor médio em 
comparação com a concorrência. (art.23, I e II). Para obras e serviços de engenharia, até  
R$1.500.000,00 e para serviços e compras, que não sejam de engenharia, até R$650.000,00. 

   11.3. Convite: (art.22,§§ 3º e 6º). é a modalidade de licitação de menor valor em relação à 
concorrência. Consiste em expedir carta-convite a – pelo menos – três interessados do ramo 
– registrados ou não – para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de cinco dias 
úteis. Não exige publicação, porque é feito diretamente aos escolhidos pela administração 
pública, através de carta-convite. 

   O contrato de pequeno valor (art.23, I e II) pode ser de obra ou de serviço de engenharia 
(R$150.000,00 a R$1.500.000,00) ou não de engenharia (R$80.000,00 a R$650.000,00). 

   Quando a norma se refere a interessados do ramo pertinente ao objeto do convite, isto quer 
dizer que, por exemplo, se o objeto do convite é a refeição para presos, devem ser 
convidados – pelo menos – três restaurantes ou três empresas que operem com tal mister. 

   Diz-se que a licitação é deserta se nenhum dos convidados atendeu ao convite. 

   11.4. Concurso (art.22,§ 4º). É a modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho 
técnico, artístico ou científico, com oferta de prêmio ao vencedor ou remuneração. Está sujeito 
à publicidade. O anúncio é feito através de edital, com prazo mínimo de 45 dias, a partir da 
publicação. Exaure-se o concurso com a classificação dos trabalhos e o pagamento dos 
prêmios. Não há contrato com a administração; apenas haverá, em existindo execução de 
projeto, cujo objeto exige nova licitação e, aí,sob a modalidade  de concorrência, tomada de 
preços ou do próprio convite, tudo dependendo do valor a ser contratado. 

   11.5. Leilão (art. 22,§5º - 53 - 19, III) – é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados, para a venda de bens móveis inservíveis à administração pública, de produtos 
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legalmente apreendidos, de bens dados em penhor e de bens imóveis adquiridos 
judicialmente, ou mediante dação em pagamento. 

   Os bens apreendidos são os apropriados pela fiscalização da Administração, por exemplo, 
os retirados dos seus proprietários – vendedores sem a devida licença; também os produtos 
contrabandeados. 

   É de observar-se que o estatuto federal licitatório, em seu art. 22,§ 5º fala, in fine, em 
“produtos legais apreendidos ou penhorados”. Aqui, em verdade, o legislador – por certo – 
deu uma pestanejada, porque o termo deveria ser dito “empenhados”, que são dados em 
garantia nos contratos de mútuo celebrados por instituição financeira, a exemplo da Caixa 
Econômica Federal. 

   A administração pública pode valer-se de dois tipos de leilão: o comum e o administrativo. 

- O comum – privativo de leiloeiro oficial – possui sua legislação pertinente federal, porém com 
observância nos princípios básicos da licitação. O administrativo, regido pela lei 8.666/93. É 
bom que o leilão seja realizado no local, onde se encontram os bens. Não há habilitação 
prévia, porque a venda é feita à vista. Deve ser precedido de ampla divulgação. Deve ser 
muito bem observado o princípio da isonomia, como, também, excluído o excesso de rigor. 

   Notam-se – nos leilões – mercadorias agrupadas em grandes lotes, o que dificulta a 
aquisição pelos pequenos arrematantes, com vantagem às grandes empresas. Os próprios 
contrabandistas facilitam a apreensão de produtos ilegais, porque farão parte dos arremates, 
legalizando, assim, a sua conduta repreensiva. Tudo isso deve ser evitado, se o leilão for 
organizado em pequenos lotes. 

      11.5.1. O leilão do Programa Nacional de Desestatização: Esse programa foi aprovado, 
inicialmente, pela lei 8.031/90 e modificada pela lei 9.491/97, cujo objetivo básico é transferir 
determinadas atribuições – no campo da licitação – para a iniciativa privada, como, por 
exemplo, alienação de ações, dissolução de sociedades com alienação de seus ativos, e 
muitos outros misteres, tudo com aprovação do PND. Para a perpetração do negócio 
licitatório, é exigida ampla qualificação dos interessados. Esse tipo de leilão, comumente tem 
sido realizado nas Bolsas de Valores. 

   11.6. Pregão (lei 10.520/002). Finalmente, a sexta modalidade de licitação. Tem uma 
história que deve ser contada ao leitor. Surgiu esse instituto, através da Medida Provisória nº 
2.182, ou 2.026 de 2.000. (os autores divergem quanto à data e o nº da MP), com a pecha de 
inconstitucionalidade, porque atendia unicamente os reclamos da União. O fato é que teve 
uma duração de 2 anos, quando, então, surgiu a lei federal nº 10.520/02 – considerada norma 
geral – com abrangência às entidades federais, estaduais, municipais e distrital. 

   Essa modalidade de licitação abrange – apenas – os bens e serviços comuns, criados com 
o DEC nº 3.555/00. Subsidiariamente é, essa lei, auxiliada pela lei 8.666/03 (licitação). É uma 
modalidade de pregão de pequeno valor. 
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      11.6.1. Pregão eletrônico (art.2º,§ 2º, dc lei 10.520/02). É uma modalidade de licitação 
cujos trabalhos são desenvolvidos através da internet com abrangência ampla, isto é, União – 
Estados – Municípios – Distrito Federal. Não tem pregoeiro. 

12. TIPOS DE LICITAÇÃO (art.45,§1º, I a IV) 

   Já tivemos oportunidade de explicar que a licitação gira em torno do que determinar o ato 
convocatório. O julgamento e – conseqüentemente – a classificação das propostas exige 
critérios técnicos e objetivos, previamente estabelecidos pela administração, no edital ou no 
convite. 

   A proposta mais vantajosa é a que melhor atende ao interesse do serviço público. No 
entanto, nem sempre será a de menor preço, porque este fator cedeu lugar para as vantagens 
da técnica. Em certas licitações prepondera o interesse econômico; noutros, o técnico; 
noutros, a técnica e o preço; e é daí que resultam os quatro tipos de licitação, como se segue: 

a) na de menor preço: comum às licitações. Exemplo, numa compra de tijolos convencionais, 
por tratar-se de material padronizado (art.45,§ 1º, I). 

b) na de melhor técnica: o que pretende a administração para obras, serviços, equipamentos, 
materiais (é a qualidade, é a durabilidade, é a eficiência). Não importa o preço (art.46,§ 1º). 

c) na de técnica e preço: são fatores conjugados com o melhor preço e a melhor técnica 
dentre os interessados (art.46,§ 2º). 

   Na verdade, os tipos de melhor técnica ou técnica e preço (art.46), serão utilizados 
exclusivamente para os serviços de natureza predominantemente intelectual, como por 
exemplo, os trabalhos técnicos, científicos e artísticos. Em havendo empate nas propostas, 
será decidido por sorteios. 

d) na de maior lance ou oferta: nesta hipótese, estarão presentes os casos de alienação de 
bens ou concessão do direito real de uso, esclarecendo que a proposta mais vantajosa é 
aquela que maior numerário carrear para os cofres públicos, na razão inversa da licitação de 
menor preço (art.45, IV). 

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS E VIAS JUDICIAIS 

   As decisões e os atos praticados no procedimento licitatário, pela administração pública 
estão sujeitos a recursos e, em última instância, a vias judiciais. 

   13.1. Recurso administrativo: em linhas gerais é todo meio de provocação de revisão interna 
dos atos ou das decisões administrativas. Abrangem: a representação (no caso em que não 
caiba recurso hierárquico (art.109, I, “a” a “f”) e o pedido de reconsideração (art.109, I a III). 

   13.2. Vias judiciais: são vias processuais adequadas e pertinentes usadas pelos 
interessados no processo licitatório, para a verificação de suas pretensões, como sejam; 
ações ordinárias, mandados de segurança e ações populares. 
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14. SANÇÕES PENAIS 

   A lei 8.666/93 trouxe uma inovação no que diz respeito a sanções penais no campo da 
licitação, o que deveria pertencer ao direito penal. É de salientar-se que, na lei, o conceito de 
servidor público não mais é aquele do art.327, do código penal (para fins de licitação), e sim o 
do art.84. O rito processual está ínsito nos arts. 100 a 108 da lei de licitação. 

15. CRIMES PENAIS (arts. 89 A 99) 

   A lei 8.666/93 abre os tipos penais com o art. 89, em que a menor pena é de 06 meses a 02 
anos de detenção e a maior de 03 a 06 anos, também de detenção (art.96); todas 
acompanhadas de multa. 

16. CONCLUSÃO: 

   Assim, em apertada síntese, damos por encerrado o estudo de assunto tão intrincado quão 
desgastante é, concitando os respeitáveis colegas e amigos a interessar-se pela licitação, 
denunciando o que encontrarem de ilegal ou irregular em tal mister. Sejam todos felizes, e até 
o próximo encontro. 
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