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RESUMO 

 

 
 
O presente trabalho vislumbra o estudo da licitação como um dos procedimentos da 
Administração Pública que tem como objetivo o interesse público, apresentando 
suas principais características, princípios norteadores, constantes na Constituição 
Federal de 1988, e suas modalidades, estas últimas previstas nos dispositivos da Lei 
nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Compete ainda ao presente estudo a análise das 
etapas do procedimento licitatório e as fraudes previstas entre os artigos 89 a 98 da 
supracitada Lei de Licitações, bem como, as suas penalidades. Aponta-se ainda, as 
consequências trazidas por tal procedimento ilícito, pois, se ocorre, é por haver 
falhas nas medidas preventivas ou por não implantá-las devidamente.  
 
Palavras chave: Administração Pública, licitação, modalidades, fraudes, Lei de 
Licitações. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho é constituído de quatro capítulos que buscam proporcionar uma 

melhor compreensão do tema desenvolvido dentro do campo do Direito Administrati-

vo. O intuito é mostrar a licitação como um dos procedimentos da Administração Pú-

blica e trazer como problema de estudo, as fraudes que ocorrem nesse procedimen-

to, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93.   

 

O primeiro capítulo descreve sobre o Estado e a Administração Pública, pois, estes 

precisam de algumas definições que são essenciais ao presente estudo. O Estado, 

abordado neste trabalho, é pessoa jurídica territorial soberana. É nação politicamen-

te organizada, com personalidade jurídica, formada por seus elementos e pelos três 

Poderes. É diferente de estado-membro, que é componente do Estado soberano. É 

abordada, ainda, a organização do Estado, descrita na Constituição Federal de 

1988.  

 

No que tange a Administração Pública, a mesma é conceituada conforme autores e 

doutrinas, mas sem defini-la exatamente, pois, o seu conceito é divergente, devido à 

possibilidade de sua expressão ser utilizada em inúmeros sentidos. Ainda em rela-

ção à Administração Pública, são explanados sobre alguns dos princípios que de-

vem ser obedecidos no desenvolvimento de suas atividades. É o caso dos princípios 

que compõem o LIMPE, presentes no artigo 37 da CF/88. A organização da Admi-

nistração Pública também é objeto de estudo do presente trabalho. 

 

O segundo capítulo dispõe sobre o procedimento licitatório, a Licitação. Neste capí-

tulo dar-se-á o conceito de licitação como procedimento administrativo, regulamen-

tado pela Lei nº 8.666/93. Alguns pontos, ainda importantes, são os princípios bási-

cos da licitação e as suas modalidades, no qual, deve-se incluir o Pregão, modalida-

de prevista em lei específica. 

 

Chegando ao capítulo três, são definidas as Etapas do Procedimento Licitatório, dis-

pondo sobre as comissões responsáveis por cada modalidade. Além disso, será di-

ferenciada a fase interna da fase externa. Contudo, as etapas não são idênticas nas 



9 

 

 

modalidades de licitação, mas, o presente estudo aborda as mais comuns entre 

elas.  

 

Finalmente o capítulo quatro aborda o assunto tema deste trabalho, trazendo as 

Fraudes no Procedimento Licitatório. Importante salientar a definição da palavra 

fraude e a origem de tal ato ilícito, no qual a Teoria Geral da Fraude diz que há três 

fatores fundamentais para que o crime ocorra. Ainda neste capítulo é conceituado 

fraude para o Direito Penal Brasileiro, crime disposto no artigo 171.  

 

Concernente a Lei de Licitações, a mesma descreve entre os artigos 89 a 98 os ti-

pos penais que abrange. Estes são trazidos no desenvolvimento do capítulo, junta-

mente com suas penalidades. Ressaltando-se que os sujeitos ativos nesta situação 

são os licitantes, servidores públicos e as demais pessoas vinculadas. 

 

Por fim, se esclarece que diante de situações em que as licitações se derem por 

meio de atos fraudulentos, a Administração Pública tem o poder-dever de anulá-las 

e indenizar o contratado, uma vez que, parte do princípio que veda o seu enriqueci-

mento sem causa. E quanto às consequências pela fraude no procedimento licitató-

rio, serão imputáveis à Administração Pública quando a ilegalidade não for imputável 

ao particular.  

 

Quanto à forma de pesquisa, o referente trabalho utilizará como Método de Aborda-

gem (que é aquele constituído de procedimentos gerais, que norteiam o desenvolvi-

mento das etapas fundamentais da pesquisa cientifica), o Dedutivo, no qual, a pes-

quisa parte do geral para o particular; parte de princípios considerados verdadeiros 

para chegar a conclusões de maneira puramente formal. Neste caso, abordar o tema 

de Licitação como procedimento da Administração Pública seria a parte geral da 

pesquisa, enquanto abordar sobre as fraudes no procedimento licitatório seria a par-

te particular do referido trabalho. 
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CAPÍTULO I 

O ESTADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1.1  ESTADO 

 

Para se entender bem o que é a Administração Pública, precisa-se ter em mente 

algumas definições que são essenciais ao presente estudo. A ideia aqui não é 

esgotar o tema e nem o conceito de Estado, que é objeto do Direito Constitucional, 

mas sim, ter-se uma melhor compreensão dentro do trabalho desenvolvido. 

 
Há várias definições dadas pela Teoria Geral do Estado, mas Constitucionalmente 

falando, o Estado é pessoa jurídica territorial soberana. É uma nação politicamente 

organizada que possui personalidade jurídica, sendo considerada pessoa jurídica de 

direito público. O Estado é formado por seus elementos, sendo eles o território, o 

povo e o governo, e pelos três Poderes que devem funcionar de forma independente 

e harmoniosa. 

 
O território é entendido como a sua base física, contendo a sua população e seus 

órgãos competentes. O povo representa o componente humano, são os indivíduos 

que vivem dentro de suas fronteiras, sendo eles nacionais ou não. Quanto ao 

governo, pode-se dizer que ele é o elemento condutor e a organização política do 

Estado. O governo possui soberania, ou seja, tem o poder absoluto de 

autodeterminação e auto-organização. O Estado é soberano quando possui poder 

absoluto, indivisível e incontestável de organizar-se, de conduzir-se, de tomar as 

suas decisões e de fazê-las se cumprir, até mesmo pela força, se necessário. 

 
Por ser um ente personalizado, o Estado pode atuar tanto no campo do direito 

público quanto no do direito privado, sempre com a sua personalidade de direito 

público, pois a teoria da dupla personalidade do Estado, ou seja, que permitia o 

Estado ter personalidade de direito público e personalidade de direito privado, já 

está superada. 

 

1.2 PODERES E FUNÇÕES DO ESTADO 
 
Os Estados Democráticos de Direito adotam, até hoje, a tripartição de poderes de 

Montesquieu, são eles o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os Poderes podem 
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ser chamados de elementos estruturais, orgânicos ou organizacionais do Estado e, 

como já dito anteriormente, devem funcionar independentes e harmônicos entre si. 

Não há que se falar em separação e divisão de Poderes, até porque o poder do 

Estado é uno e indivisível, apenas existem entre eles funções distintas, ou seja, 

cada Poder possui funções próprias. Essas funções estão relacionadas com a 

atividade exercida por cada um e estão dispostas no artigo 2º da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

 
O Poder Legislativo exerce função legiferante, ou seja, de legislar. Concerne a ele a 

prerrogativa de elaboração de leis e, além disso, cabe ao Legislativo aprovar ou 

rejeitar as leis propostas pelo Poder Executivo e fiscalizar as ações deste último, 

entre outras atribuições. No Brasil, esse poder é exercido pela Câmara dos 

Deputados e Senado Federal. É exercido nos estados através dos deputados 

estaduais e nos municípios pelos vereadores. Todos são eleitos pelo povo por meio 

de eleições diretas. 

 
O Poder Judiciário exerce função judiciária, também chamada judicial ou 

jurisdicional, porque está diretamente relacionada à justiça e ao juiz. Esse poder é 

exercido pelos magistrados nas várias instâncias da Justiça e é responsável pelo 

cumprimento das leis, assim, administrando a justiça no país. Tem função de 

fiscalizar os outros dois Poderes, garantindo o cumprimento da Constituição. Além 

disso, deve aplicar e garantir que se cumpram as leis e o respeito aos direitos 

individuais e coletivos. Diz-se que sua função é indireta, pois depende de 

provocação para agir. 

 
O Poder Executivo exerce função administrativa, mas possui dificuldades para a sua 

conceituação devido à heterogeneidade das suas atividades. Mas em resumo pode-

se dizer que tem a função de governar o povo e administrar os interesses públicos, 

em conformidade com Constituição Federal. Compete ao Poder Executivo executar 

as leis elaboradas pelo Legislativo, mas possui, também, o poder de iniciar esse 

processo. No Brasil, que adota o regime presidencialista, o Poder Executivo é 

organizado em três esferas: governo federal representado pelo Presidente da 

República, governo estadual representado pelos Governadores e pelo governo 

municipal representado pelos Prefeitos. 
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Abaixo está a estrutura dos Poderes no Brasil: 

Divisão dos Poderes 

Poderes/Nível Federal Estadual Municipal 

Legislativo 

Congresso Nacional  
(Câmara dos Deputados – 
Deputados Federais e 
Senado Federal – Senadores) 

Assembleia Legislativa 
(Deputados Estaduais) 

Câmara Municipal 
(Vereadores) 

Executivo 
Presidente da República, 
Vice-Presidente e Ministros 

Governador,  
Vice-Governador e 
Secretários 

Prefeito,  
Vice-Prefeito e 
Secretariado 

Judiciário 
Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça, 
Tribunais e Juízes Federais 

Tribunais e Juízes Não há 

 

Fonte: Noções de Administração Pública – Ciro Bächtold 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 
 
A organização do Estado Brasileiro está descrita na Constituição Federal de 1988. 

Para que sejam cumpridos os seus objetivos dentro da Administração Pública, o 

Estado precisa de uma correta organização. Uma das formas encontradas para 

facilitar a organização do Estado Brasileiro foi a divisão político-administrativa. 

 
A divisão-politico administrativa brasileira está descrita no artigo 18 da Constituição 

Federal e vem, na verdade, desde o período colonial quando o país dividia-se em 

capitanias hereditárias. Com o tempo foram surgindo outras configurações que 

permitiram maior controle administrativo. 

 
O Brasil é formado pela União, 26 estados, o Distrito Federal, tendo Brasília como a 

sua capital, e os Municípios. Conforme a Constituição Federal todos são autônomos. 

Importante ressaltar que essa organização é formada pelos três Poderes já 

explanados anteriormente. 

 
1.4 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
O conceito de administração para Oswaldo Aranha Bandeira de Mello parte de dois 

caminhos para a origem desse vocábulo, no qual um deles diz que a administração 

significa servir, executar, e o outro diz que vem da ideia de direção ou gestão. 

Demonstra ainda que, o conceito de administração está ligado não somente em 
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prestar serviço e executá-lo, mas também, dirigir, governar, exercer a vontade com o 

intuito de se obter um resultado útil. Seria o mesmo que traçar um programa de ação 

e executá-lo. Pode se dizer que o vocábulo abrange tanto a atividade superior de 

planejar, dirigir, comandar, quanto à atividade subordinada de executar.  

 
Deste modo, há autores que conceituam o vocábulo “administração”, no direito 

público, com um sentido mais amplo, abrangendo, portanto, a legislação e a 

execução. Há outros que incluem a função administrativa no seu sentido próprio e a 

função de governo.   

 
Diz-se que a administração é, também, todo o aparelhamento do Estado pré-

ordenado à realização de serviços, com foco na satisfação das necessidades 

coletivas. Não é, portanto, a prática de atos de governo e sim, a prática de atos de 

execução, com maior ou menor autonomia funcional. De acordo com a competência 

dos órgãos e de seus agentes, é o instrumento de que dispõe o Estado para colocar 

em funcionamento as opções politicas do Governo. 

 
A administração pública pode ainda ser conceituada como uma atividade neutra, 

estando diretamente vinculada à lei ou norma técnica, exercendo assim, uma 

conduta hierarquizada, sem responsabilidade constitucional e política, no entanto, 

com responsabilidade técnica e legal pela a execução. Vale ressaltar que a 

administração pública só possui poder de decisão em suas áreas de atribuições e 

competência executiva, podendo opinar sobre assuntos jurídicos, técnicos, 

financeiros ou de conveniência administrativa, sem nenhuma faculdade de opção 

política. 

 
É importante saber que a expressão “administração pública” pode ser utilizada em 

diversos sentidos e, por isso, o seu conceito se torna um pouco divergente, mas 

todos se baseiam na atividade desenvolvida pelo Estado que visa o interesse 

público. 

 
1.5 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Os princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos 

por pessoa ou instituição. No âmbito legal, são os fundamentos da ciência e surgem 

como parâmetros para a interpretação das demais normas jurídicas. 
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Em relação ao conceito de princípios, José Cretella Júnior (Revista de Informação 

Legislativa, v.97:7) diz: 

 

“Princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, 
típicas que condicionam todas as estruturações subsequentes. Princípios, 
neste sentido, são os alicerces da ciência.” 

 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, dispõe os princípios que a 

Administração Pública deverá obedecer no desenvolvimento de suas atividades. 

 

Art.37 – a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (...) 

 
Para um melhor entendimento e memorização pode-se resumi-los no “LIMPE”, que é 

a junção da letra inicial de cada um dos 5 princípios, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Além desses princípios, a Administração 

Pública também é orientada por inúmeros outros que se encontram espalhados pela 

Constituição e outras leis. 

 

1.5.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

A palavra legalidade vem de legal e caracteriza aquilo que está dentro da lei. 

Portanto, qualquer ação que fora criada em conformidade com a legislação integra a 

legalidade. 

 
A legalidade é umas das bases do ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com 

esse princípio, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a 

menos que esteja previsto em lei, conforme dispõe o artigo 5º, II, CF/88. 

 
Há dois aspectos diferentes no ordenamento jurídico quando se trata da definição de 

legalidade. Um deles é o de legalidade para o direito privado, que estabelece nas 

relações entre particulares, inclusive empresas privadas, que visam aos seus 

próprios interesses, permitindo fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Diz-se que é 

uma relação de não contradição à lei. O outro aspecto é o de legalidade para o 

direito público, no qual tem em vista o interesse da coletividade que se representa. 

Por esse princípio, a Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza ou 
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determina. Diz-se que é uma relação de subordinação à lei. Sendo assim, se o 

administrador público não atender aos mandamentos legais estará praticando atos 

inválidos e sujeito a penalidades disciplinar, civil e criminal. 

 

1.5.2 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 

Este princípio estabelece que a Administração Pública, em sua atuação, não pode 

praticar atos visando interesses pessoais, próprios ou de terceiros, mas sim, 

direcionada a atender aos ditames legais e, essencialmente, aos interesses da 

sociedade. O princípio está relacionado com a finalidade pública e deve seguir os 

preceitos da lei. 

 

1.5.3 PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

 

Para muitos autores, este princípio não existe, pois, estaria absorvido pelo princípio 

da legalidade. No entanto, através dele atribui-se à Administração Pública a 

obrigação de atuar com moral, ética, boa-fé e lealdade em suas ações. Este 

princípio está relacionado à ideia de honestidade e ao conceito de bom 

administrador. Ressalta-se que havendo imoralidade, a Constituição Federal dispõe 

de mecanismos punitivos, como é o caso da improbidade administrativa, versada, 

também, na Lei Federal nº 8.429/92 em seu artigo 11, IV além de outras penalidades. 

 

1.5.4 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

Este princípio é um dos mais importantes na atuação da Administração Pública, pois, 

confere ao administrador maior credibilidade e serve como instrumento ou objeto de 

controle interno e externo. Através da publicação dos atos administrativos é que a 

sociedade terá conhecimento das ações executadas pela Administração Pública, 

conforme dispõe o artigo 5º, XXXIII, CF/88. A publicidade visa garantir a 

transparência dos atos do governo. 

 

1.5.5 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

Estabelece que a atividade da Administração Pública seja exercida com presteza, 
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perfeição e rendimento funcional, além de exigir resultados positivos para o serviço 

público e satisfatório atendimento das necessidades aos indivíduos da comunidade 

e da própria sociedade como um todo. Norteia o gestor público no dever de 

celeridade, eficácia, economicidade, efetividade e qualidade na execução de seus 

atos administrativos. Busca combater o mau uso dos recursos públicos, bem como, 

a ausência de planejamento na gestão pública. 

Há, ainda, dois princípios que merecem destaque entre tantos outros que norteiam a 

Administração Pública, são eles: princípio da supremacia do interesse público e 

princípio da indisponibilidade do interesse público. 

 

1.5.6 PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

 

Este princípio garante a Administração Pública um patamar de superioridade do 

interesse público sobre o privado. Isso não significa que não serão observados os 

direitos individuais, até porque, o Estado tem o dever de garantir-lhes o respeito, 

mas legitima a existência de privilégios jurídicos e prerrogativas em favor da 

Administração Pública. 

 

1.5.7 PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO 

 

Este princípio serve para limitar a atuação do agente público, como um contrapeso à 

superioridade. Por este princípio, a Administração Pública deve obedecer a inúmeras 

formalidades seguindo os ditames da lei e não apenas agir livremente conforme o 

interesse do administrador. A supremacia só será legítima quando a sua 

aplicabilidade for para alcançar o interesse coletivo e não dos seus administradores 

ou aparelho estatal. 

 
1.6 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A organização da Administração Pública está disposta nos artigos 37 a 43 da 

Constituição Federal. 

 
O termo Administração Pública pode servir para conceituar a atividade exercida pelo 

Estado e serve, também, para referir-se ao conjunto de órgãos, entidades e pessoas 
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designadas para a execução das atividades do Estado. Esta segunda definição diz 

respeito à organização da Administração Pública. 

 
Quando se fala da organização da Administração Pública, está se falando na 

verdade da estruturação como esta se dá. É a estruturação de pessoas, órgãos e 

entidades que desempenharão as atividades administrativas. É definir o modelo do 

aparelho administrativo. Normalmente essa organização se dá por meio de leis e 

excepcionalmente, por meio de decretos e normas inferiores. 

 

A Administração Pública é classificada em Direta e Indireta. A Direta ou centralizada 

é formada pela União, Estados Membros, Distrito Federal e Municípios, enquanto a 

Indireta ou descentralizada é composta por Autarquias, Fundações Públicas, 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
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CAPÍTULO II 

LICITAÇÃO 

2.1 CONCEITO 

 

Regulamentada pela lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a licitação é considerada 

um procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública, no exercício de 

sua função administrativa, abre a todos os interessados, desde que aceitem as 

condições estabelecidas no instrumento de convocação, a possibilidade de 

apresentarem propostas dentre as quais será selecionada a melhor de todas para a 

celebração do contrato. Esse procedimento traz a ideia de competição, que deve se 

dar de forma isonômica entre aqueles que desejam concorrer à licitação. 

 
Ressalvados os casos específicos, previstos em lei, sempre que Administração 

Pública for contratar obras, serviços, compras e alienações, deverá ocorrer por meio 

de licitação. Sua finalidade é viabilizar a melhor e mais conveniente contratação para 

o Poder Público, além de buscar a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável conforme dispõe o artigo 3º da supracitada lei. 

 
Conforme Fernanda Marinela (2014, p. 362), “esse procedimento apresenta três 

exigências públicas impostergáveis. São elas: a proteção dos interesses públicos e 

recursos governamentais; respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade, 

disposto no art. 5º e art. 37, caput, da CF; e obediência aos reclames da probidade 

administrativa, disposto no art. 37, caput, e art. 85, V, da CF”. 

 

 
2.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA LICITAÇÃO 

 
Durante o procedimento licitatório devem ser observados todos os princípios 

constantes na Constituição e outros dispostos no art. 3º da lei de licitação. 

 
A legalidade é o primeiro e indispensável princípio, através dele é que se garante a 

todos o direito de participar da licitação, que deve seguir os ditames legais. Os 

interessados, chamados licitantes, devem atender as exigências para tal 

participação. É permitido que qualquer pessoa acompanhe o desenvolvimento do 
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procedimento, desde que não atrapalhe ou prejudique os trabalhos. 

 
Através do principio da impessoalidade garante-se que todos os licitantes sejam 

tratados com absoluta neutralidade, impedindo o favoritismo entre eles. Está 

relacionado ao princípio da igualdade diante da Administração Pública. 

 
Quanto à isonomia, outro princípio que estabelece tratamento igualitário entre os 

licitantes, é vedado, conforme o art. 3º, § 1º da lei 8.666/93 o tratamento 

diferenciado entre os mesmos. Sendo violado este princípio, incorre no chamado 

desvio de poder e até mesmo crime na Lei de Licitações. 

 
Os princípios da moralidade e probidade administrativa devem ser observados 

igualmente, pois exigem que sejam observados os padrões éticos e morais, da 

correção de atitudes, da lealdade e boa-fé. 

 
Como qualquer outro procedimento da Administração Pública, deve ser observado o 

princípio da publicidade, que torna a licitação de conhecimento dos interessados e 

permite que os administrados tenham controle. 

 
A vinculação ao instrumento convocatório é um princípio específico do 

procedimento licitatório. Em regra é o edital da licitação e funciona como uma lei 

interna, pois é onde serão definidas as exigências para se participar do certame. 

Deve-se incluir no edital tudo que é importante, pois o administrador não pode exigir 

nem mais e nem menos do que está previsto nele. 

 
A licitação deve obedecer também ao princípio do julgamento objetivo. Este 

princípio estabelece que o edital especifique qual será o critério adotado para a 

seleção da proposta vencedora. 

 
 
2.3 MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

  

Conforme disposto no art. 22 da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º da Lei nº 10.520/02, 

encontra-se seis modalidades de licitação. São elas: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso, leilão e pregão. 
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Ainda no art. 22, § 8º da Lei de Licitações, é vedada a criação de outras 

modalidades e até mesmo a combinação das já existentes. No entanto, nada impede 

a União, que possui competência para legislar sobre normas gerais, criar uma nova 

modalidade de licitação. 

 
Contudo, cada modalidade de licitação possui uma aplicabilidade específica. Para 

saber qual a modalidade a ser utilizada em cada situação, deve ser analisado dois 

critérios. Um deles é quanto ao valor do contrato e o outro é quanto às 

especificações do seu objeto, não importando o valor. Quanto ao critério de valor, 

pode se aplicar as modalidades de concorrência, tomada de preços e convite. 

Quanto às especificações do objeto, sendo indiferente o valor, pode ser aplicado o 

leilão, concurso e pregão. 

    

A Lei de Licitações, em seu art. 22, §1º ao §5º dispõe sobre cada modalidade, a 

saber: 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 
I - concorrência; 
II - tomada de preços; 
III - convite; 
IV - concurso; 
V - leilão. 

§ 1
o
  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 
objeto. 

§ 2
o
  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. 

§ 3
o
  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. 

§ 4
o
  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. 

§ 5
o
  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. 
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E conforme dispõe o art. 1º, § Ú, da Lei 10.520/02, da modalidade Pregão: 

 

Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 

 
Como já fora mencionado anteriormente, é vedada a criação de nova modalidade de 

licitação, salvo quando essa definição advir de outra lei, com natureza de norma 

geral e que seja de competência da União, tal como a Lei nº 8.666/93 e Lei nº 

10.520/02. No entanto, há situações que são excepcionais e que a legislação 

também prevê. É o caso do art. 42, § 5º que dispõe: 

 

Art. 42.  Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-
se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às 
exigências dos órgãos competentes.  
§ 5

o
  Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de 

bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de 
agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro 
multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva 
licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou 
tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as 
normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá 
contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas 
exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que também 
não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de 
despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado 
pela autoridade imediatamente superior. 

 

Conforme apresentado, logo acima, o artigo 42 da Lei nº 8.666/93 dispõe acerca das 

concorrências no âmbito internacional. 
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CAPÍTULO III 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
O processo licitatório é um procedimento administrativo que possui uma série de 

atos e fatos da Administração Pública e do licitante. Esse procedimento fica a cargo 

de uma Comissão permanente, conforme dispõe o art. 51 da Lei nº 8.666/93. 

 

Art. 51.  A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas 
por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, 
sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos 
quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela 
licitação. 

 
Existe uma excepcionalidade no caso da modalidade convite, que permite a 

Comissão ser composta por servidores formalmente designados pela autoridade 

competente, conforme dispõe o § 1º do art. 51 da Lei nº 8.666/93. 

 

§ 1
o
  No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas 

pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal 
disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela 
autoridade competente. 
 

A Comissão de licitação possui, ainda, outras competências que estão previstas no § 

2º do art. 51 da Lei nº 8.666/93. A saber: 

 

§ 2º. A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais 
legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de 
equipamentos. 

 
Sobre a responsabilidade da Comissão, ela é solidária, havendo uma exceção 

conforme dispõe o § 3º do art. 51 da Lei nº 8.666/93: 

 

§ 3º. Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual 
divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

 
Essa disposição legal foi criada pelo legislador com o intuito de controlar esse 

procedimento da Administração Pública com maior rigor a licitude e probidade. 
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Quanto ao mandato da Comissão permanente, sua duração é de apenas 1 (um) ano. 

Assim está disposto no § 4º do art. 51 da Lei nº 8.666/93: 

 

§ 4º. A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá 
a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a 
mesma comissão no período subsequente. 

 
A vedação apresentada no parágrafo acima se justifica pelo fato de o legislador 

querer evitar fraudes comuns nesse procedimento administrativo, pois uma mesma 

Comissão por um longo período de tempo poderia facilitar e perpetuar tal prática. O 

ideal é que a Comissão seja sempre modificada parcialmente, devido à 

complexidade do procedimento e assim, necessitar de membros que já possuam 

certo preparo. 

 
No caso da modalidade concurso, que tem por objetivo a contratação de serviços 

técnicos, artísticos ou científicos, o julgamento será feito por uma Comissão especial. 

Assim dispõe o § 5º do art. 51 da Lei nº 8.666/93: 

 

§ 5º. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão 
especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido 
conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. 

 
No que tange a modalidade leilão, a lei não estabelece um procedimento específico, 

mas remete a matéria à “legislação pertinente”. Disposto no art. 53 da Lei nº 

8.666/93: 

 
Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado 
pela Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. 
 
 

Em relação à modalidade pregão, a licitação é realizada por aquele denominado 

pregoeiro. Desta forma dispõe o art. 3º, IV da Lei nº 10.520/02: 

 

Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou 
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, 
a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação 
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 

 
Quanto às etapas do procedimento licitatório, sabe-se que nem todas as 

modalidades possuem todas as fases que, geralmente, a doutrina ensina. Isso 
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porque algumas são mais complexas que outras. É o caso da concorrência, que 

representa o procedimento mais extenso e serve de base para os outros. 

 
O procedimento licitatório possui duas etapas bem distintas. A primeira etapa 

compreende a fase interna, que é aquela em que a Administração Pública pratica 

todos os atos para a abertura de tal procedimento e que antecede a convocação dos 

interessados. Vide art. 38 da Lei nº 8.666/93: 

 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa (...) 

 
A segunda etapa compreende a fase externa, que se inicia quando a licitação se 

torna pública, através do edital ou por meio do envio dos convites aos interessados. 

 
3.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O art. 39 da Lei nº 8.666/93, estabelece a obrigatoriedade de realização de 

audiência pública, anterior ao edital, nos casos em que o valor da licitação 

ultrapassar cento e cinquenta milhões de reais. Os prazos são estipulados pela 

supracitada lei. 

 
Com essa audiência os interessados têm acesso às informações quanto ao objeto 

da licitação e ainda, podem manifestar-se a respeito. 

 

3.3 EDITAL 

 
É por meio do edital que a Administração torna pública todas as modalidades de 

licitação, exceto o tipo convite, que convoca os interessados através de carta convite. 

 
Se o edital for omisso em pontos relevantes ou possuir disposições discricionárias 

ou preferenciais, o mesmo será considerado nulo. 

 
Sua divulgação deve ser feita pela imprensa oficial e particular, e a lei exige que a 

notícia de abertura da licitação, essa notícia nada mais é que um aviso resumido do 

edital e não o seu texto completo. Deve conter também, a indicação do local onde os 

interessados poderão obter seu texto completo e as informações da licitação. 
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O art. 40 da Lei de Licitações dispõe sobre a forma e informações obrigatórias 

contidas no edital. 

 
Contudo, os licitantes precisam de um prazo para se preparem, elaborando as 

propostas e analisando as condições do processo licitatório. Esses prazos vão variar 

conforme o grau de complexidade de cada modalidade. 

 
Havendo irregularidades no edital, como por exemplo, ser omisso em pontos 

essenciais e apresentar-se discriminatório, o mesmo poderá ser impugnado por 

qualquer cidadão ou por qualquer dos licitantes. 

 
3.4 CARTA CONVITE 

 
A carta convite será o instrumento utilizado para convocar os interessados quando a 

modalidade for convite. Ela será enviada aos interessados e mesmo não precisando 

ser publicada, deverá ser fixada em local apropriado. 

 
3.5 HABILITAÇÃO  

 
É a fase em que se verifica a documentação e requisitos pessoais dos licitantes, 

incluindo a sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira e real capacidade operativa. O intuito é garantir 

que o vencedor do certame tenha condições técnicas e financeiras para cumprir o 

contrato. 

 
Não poderá participar dos atos posteriores à fase de habilitação o licitante não 

habilitado e, portanto, será excluído do certame.  

 
3.6 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 
O art. 45, caput, da Lei nº 8.666/93 estabelece critérios de seleção que a comissão 

poderá adotar para a seleção da melhor proposta. O critério que será adotado 

deverá estar expresso no edital. São critérios de seleção: 

a) Critério do menor preço; 

b) Critério da melhor técnica; 

c) Critério da melhor técnica e preço e 
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d) Critério do maior lance. 

A fase de julgamento das propostas se define pelo confronto entre propostas, ofertas 

e determinação do vencedor. Este último será o objeto da licitação. O julgamento, 

em regra, será realizado pela comissão de licitação e deverá observar o critério 

estabelecido no edital ou no convite.  

 
Sendo verificada a situação de “não conformidade” de algumas propostas, estas 

serão desclassificadas e só assim, poderá, em seguida, proceder com a 

classificação das demais propostas.  

 

3.7 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO AO VENCEDOR 

 
Após a etapa de julgamento, a comissão remeterá o processo à autoridade 

competente para que se proceda à homologação e adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor. O art. 43 da Lei nº 8.666/93 estabelece os procedimentos que 

devem ser observados no processamento e julgamento da licitação.  

 
Nesta etapa verifica-se a legalidade do procedimento licitatório e havendo alguma 

irregularidade em alguma das etapas anteriores, o procedimento não será 

homologado pela autoridade competente, que deverá anulá-lo ou revogá-lo se o ato 

viciado for insanável, conforme dispõe o art. 49 da Lei nº 8.666/93.  

 
Não havendo irregularidade, o certame licitatório será homologado e adjudicado. A 

adjudicação não deve ser confundida com a celebração do contrato, pois é, na 

verdade, o ato final do procedimento, no qual se atribui ao vencedor o objeto da 

licitação. O contrato só será firmado após esta etapa e observado o disposto no art. 

64 da Lei nº 8.666/93. 
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CAPÍTULO IV 

DAS FRAUDES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

4.1 DEFINIÇÃO E ORIGEM DE FRAUDE 
 
 
A palavra fraude tem sua origem no latim, fraus, que significa “engano”, “erro”, “iludir”. 

Caracteriza-se pelo ato ilícito, desonesto e de má-fé com o objetivo de enganar 

outras pessoas, burlando regras, quebra de confiança, inverdades, abuso de poder, 

para se obter vantagens indevidas e benefícios em favor próprio ou de terceiros. É 

qualquer ação ilícita que prejudica outras pessoas. 

 
Considera-se fraude não somente o ato de quem a comete, mas também, a omissão 

ou a permissão de que se aconteça/ocorra. 

  

Desde os primórdios da humanidade existem indícios da prática de atos fraudulentos. 

A história conta que os antigos egípcios, acerca de 500 anos A.C., vendiam, para as 

cerimônias fúnebres, animais embalsamados como animais sagrados, ludibriando os 

ricos e os nobres daquela época. Com o tempo e com a evolução tecnológica, as 

fraudes também foram se evoluindo.   

 
Diversos são os tipos de fraudes e elas podem acontecer nas mais variadas áreas, 

por exemplo, no varejo, no comércio eletrônico, financeira, fiscal, na web, 

documental, entre outras.  

 
O estudo da Teoria Geral da Fraude, explica que esse crime acontece por causa de 

três fatores fundamentais. São eles: 

1- Existência de golpistas motivados (que se dá por diversos motivos, entres 

eles, a falta de emprego, problemas familiares, pré-disposição para a prática 

criminosa, ganancia, entre outros), 

2- Disponibilidade de vítimas adequadas e vulneráveis e 

3- Ausência de regras, normas ou controladores eficazes.  

4.2 FRAUDE PARA O DIREITO PENAL 

 
Para o Direito Penal, fraude é o crime ou ofensa de enganar os outros com a 

intenção de prejudicá-los, para se obter propriedade ou serviços de terceiros de 
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forma injusta. Pode ocorrer por meio do auxilio de objetos ou documentos 

falsificados.  

 

No Código Penal Brasileiro, o crime de fraude está disposto no art.171, a saber: 

 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 
qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 
4.3 FRAUDES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E SUAS PENALIDADES 

 
Concernente a Lei de Licitações, a mesma descreve entre os arts. 89 a 98 os tipos 

penais que abrange. Importante ressaltar que os sujeitos ativos nesta situação são 

os licitantes, servidores públicos e as demais pessoas vinculadas. 

 
Em cada um dos supracitados artigos, aborda-se um tipo penal. No que tange a 

dispensa ou inexigibilidade ilegais de licitação, dispõe o art. 89: 

 

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. 

É sabido que a Administração Pública só pode comprar, contratar obras, serviços, 

alienações e locações com terceiros, e tais ações, só podem se dar através de 

licitação, pois é procedimento administrativo obrigatório. No entanto, há duas 

situações, já abordadas neste trabalho, que não realizam licitação, é o caso da 

dispensa e da inexigibilidade. 

 
A dispensa de licitação está prevista no art. 24 da Lei 8.666/93 e no caso de 

inexigibilidade, a lei não os taxa, mas, aponta os casos mais comuns, pois ocorre 

quando não há possibilidade de competição entre os fornecedores por se tratar de 

um único objeto ou único fornecedor. 

 
Porém, incorrerá em crime, aquele que dispensar ou inexigir o procedimento 
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licitatório estando fora das situações previstas em lei ou mesmo, deixar de observar 

as formalidades da dispensa e da inexigibilidade. 

  

Este crime é o mais comum nas licitações. O sujeito ativo nesse crime é o servidor 

publico responsável pelo procedimento licitatório e/ou terceiro que tenha concorrido 

e se beneficiado com tal ilegalidade.  

 

Nesse sentido, o STF: 
 
EMENTA Ação Penal. Ex-prefeito municipal que, atualmente, é deputado 
federal. Dispensa irregular de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93). 
Dolo. Ausência. Atipicidade. Ação penal improcedente. 1. A questão 
submetida ao presente julgamento diz respeito à existência de substrato 
probatório mínimo que autorizasse a condenação do réu na condição de 
prefeito municipal, por haver dispensado indevidamente o procedimento 
licitatório para a contratação de serviços de consultoria em favor da 
Prefeitura Municipal do Recife/PE. 2.Não restou demonstrada a vontade 
livre e conscientemente dirigida por parte do réu de superar a 
necessidade de realização da licitação. Pressupõe o tipo, além do 
necessário dolo simples (vontade consciente e livre de contratar 
independentemente da realização de prévio procedimento licitatório), a 
intenção de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do 
afastamento indevido da licitação. 3. A incidência da norma que se 
extrai do art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93 depende da presença de um 
claro elemento subjetivo do agente político: a vontade livre e 
consciente (dolo) de lesar o Erário, pois é assim que se garante a 
necessária distinção entre atos próprios do cotidiano político-
administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos penais. No 
caso, o órgão ministerial público não se desincumbiu do seu dever 
processual de demonstrar, minimamente, que tenha havido vontade livre e 
consciente do agente de lesar o Erário. Ausência de demonstração do 
dolo específico do delito, com reconhecimento de atipicidade da 
conduta dos agentes denunciados, já reconhecida pela Suprema Corte 
(Inq. nº 2.646/RN, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 
de 7/5/10). 4. Por outro lado, o que a norma extraída do texto legal exige 
para a dispensa do procedimento de licitação é que a contratação seja de 
instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Há 
no caso concreto requisitos suficientes para o seu enquadramento em 
situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de dispensa de 
licitação. Ilegalidade inexistente. Fato atípico. 5. Acusação improcedente. 6. 
Ação penal julgada improcedente. (STF, AP 559 / PE, Primeira Turma, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30-10-2014). 

 

Sobre a prática ilícita de frustrar ou fraudar competição em licitação, está 

prevista no art. 90 da Lei 8.666/93.  

 

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

 

Refere-se à violação da principal finalidade do procedimento licitatório, que é 

garantir a condição de igualdade de oportunidades em competição entre os licitantes 

que visam contratar com a Administração Pública, evitando que seja dado 

tratamento diferenciado entre eles (apadrinhamento, favoritismo, perseguição). 

 
De acordo com a 2ª Turma do STF: 

 
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. FORMAÇÃO DE QUADILHA. 
ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE 
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS DELITIVAS. NÃO 
OCORRÊNCIA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CRIME FORMAL. INVIABILIDADE 
DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. 
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte 
firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma 
prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses 
excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a 
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a 
presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória 
narrou de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao 
paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. 
3. O Plenário desta Corte já decidiu que o delito previsto no art. 90 da 
Lei 8.666/1993 é formal, cuja consumação dá-se mediante o mero 
ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro expediente com o fim 
de fraudar ou frustar o caráter competitivo da licitação, com o intuito 
de obter vantagem, para si ou para outrem, decorrente da adjudicação 
do seu objeto, de modo que a consumação do delito independe da 
homologação do procedimento licitatório. 4. Não há como avançar nas 
alegações postas na impetração acerca da ausência de indícios de autoria, 
questão que demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável 
em sede de habeas corpus. Como se sabe, cabe às instâncias ordinárias 
proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do 
contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que 
restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se 
ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do 
modelo constitucional de competências. 5. Ordem denegada. (STF, HC 
116680 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 12-02-
2014).  

 
O art. 91 da Lei 8.666/93 determina que o patrocínio de interesse privado também 

configura crime na licitação. In verbis:  

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. 

 

Esta situação enfrenta um pouco de dificuldade na aplicação da pena, pois, a 

mesma deve partir da invalidação da licitação decretada pelo Poder Judiciário. E por 
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apresentar essa dificuldade em sua aplicabilidade, o referido artigo é alvo de críticas 

por parte de alguns juristas. Marçal Justen Filho (2010, p. 871) diz: 

Grande parte do elenco de tipos contidos na Lei nº 8.666/93 não apresenta 
maior importância prática. No entanto, o art. 91 afigura-se o dispositivo mais 
despropositado de todos. É virtualmente impossível promover a aplicação 
da regra. Assim se passa porque o aperfeiçoamento do crime pressupõe 
uma pluralidade complexa de elementos. 

 
Percebe-se com isso, que o artigo 91 da Lei de Licitações, necessita de 

modificações legislativas, pois, entre todos os crimes tipificados nesta lei, ele se 

apresenta sendo o mais despropositado. Portanto, necessita de maior aplicabilidade 

prática, já que da forma como se apresenta, constitui uma norma penal de pouca 

eficácia.  

 
Nesse sentido, a Sexta Turma do STJ deixa estreme de dúvidas: 
 

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO-DESVIO TENTADO. 
LEI 8.666/93: ARTS. 90 E 91. FALTA DE JUSTA CAUSA. 
RECONHECIMENTO EM PARTE. 1. O crime de peculato-desvio é material 
e admite, portanto, a tentativa. In casu, tendo o paciente, supostamente, 
empregado todos os esforços para desviar recursos públicos, o que não 
teria se consumado tão somente em razão de medida liminar deferida no 
seio ação popular ajuizada, afigura-se típico o conatus. Em igual medida, 
também é relevante para o direito penal, amoldando-se ao disposto no art. 
90 da Lei 8.666/93, a ação de promover licitação, mediante o convite de 
apenas duas empresas, sendo que uma delas sequer atuava no ramo 
profissional, cujo serviço compunha o objeto do certame. 2. Carece de 
justa causa a ação penal quando se imputa a prática do crime do art. 
91 da Lei 8.666/93, que depende da invalidação da contratação, uma 
vez coarctada, ab ovo, a concretização da licitação. 3. Ordem 
concedida, em menor extensão, para trancar, em parte, a ação penal em 
relação ao paciente, apenas em relação ao art. 91 da Lei 8.666/93. (com 
voto-vencido). " (HC 114.717/MG, 6.ª Turma, Rel. Min. NILSON NAVES, Rel. 
p/ Acórdão Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 14/06/2010.)  
 

Sobre o art. 92 que dispõe sobre modificação ou vantagem contratual na fase 

executória a lei determina: 

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:   
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.               
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. 

 

Esse artigo estabelece que após a fase adjudicatória e durante a fase de execução 
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do contrato, não poderá haver nenhuma alteração ou vantagem ao vencedor da 

licitação, salvo nas previsões legais, em edital ou prévias cláusulas contratuais. O 

pagamento de fatura com preferência e que venha burlar a ordem cronológica das 

datas, se não apresentarem relevantes razões de interesse público e mediante 

prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (conf. art 5º da 

8.666/93), também configura crime. 

 
O artigo 92 em seu § único, ainda dispõe que o contratado comprovadamente 

beneficiado com tal ilegalidade incorre no referido crime e incide na mesma pena.  

 
Dispõe o art. 93 da 8.666/93 sobre atentar contra ato do procedimento licitatório. 

A saber:  

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. 

 

Vale ressaltar que, todos quantos participem da licitação têm o direito público 

subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento, podendo qualquer cidadão 

acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos (conf. art. 4º da 8.666/93). 

 
O Código Penal Brasileiro aborda situação semelhante em seu art. 335: 

Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em 
hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, 
ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou 
licitar, em razão da vantagem oferecida. 

 

Fica disposto no art. 94 da Lei 8.666/93 sobre devassar o sigilo de proposta em 

procedimento licitatório: 

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. 
 

Como já fora explanado neste trabalho, os princípios são um conjunto de normas ou 

padrões de conduta a serem seguidos e, sabe-se que o procedimento licitatório deve 

observar e seguir àqueles que o norteiam. Um desses princípios é a isonomia, que 
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estabelece o tratamento igualitário entre os licitantes.   

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
§ 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os 
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 
respectiva abertura. 
 

Quando o art. 94 traz a figura do crime de devassa, refere-se à violação do envelope 

que contém a proposta apresentada pelo licitante, antes do momento de sua 

abertura em ato público ou alguma outra forma, segura, de se descobrir a proposta 

contida no envelope. Qualquer afronta ao sigilo tratado no artigo fere o princípio da 

isonomia, pois gera favoritismo entre os licitantes.  

 
O art. 95 da Lei 8.666/93 aborda a situação de afastar ou tentar afastar licitante 

por meios ilegais. Determina que configura crime: 

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. 
 

A advogada e consultora jurídica, Simone Zanotello de Oliveira, em seu blog diz: 

O crime previsto no art. 95 da Lei 8.666/93 afronta os princípios basilares da 
licitação, pois deixa prevalecer às perseguições e a corrupção presentes no 
meio das aquisições e contratações públicas. 
O artigo demonstra a violência, a grave ameaça, a fraude e o oferecimento 
de vantagens nos procedimentos licitatórios e é uma ocorrência passível a 
qualquer agente público ou privado, pois a intenção deste ato prejudica os 
interesses da Administração Pública (sizanotello.blogspot.com.br, 2015. 
Acesso em: 29 de outubro de 2017). 

 

Importante salientar que aquele que devido à vantagem que lhe fora oferecida, se 

abstém ou desiste de licitar, incorre na mesma pena.    

 
No que tange fraude à licitação, o art. 96 dispõe: 

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; 
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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. 

 

Em relação ao artigo, Sidney Bittencourt (2010, p. 581 e 582) diz acerca dos incisos: 

 
a) Elevação arbitrária de preços, caracterizando - se o denominado preço 
superfaturado, desde que venha a ser o vencedor da licitação e, em função 
disso, celebra o contrato com a administração; 
 
b) Venda, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada ou 
deteriorada, ocorrendo em função da licitação e/ou do contrato, mas só se 
perfazendo no momento da entrega, diante da necessidade de configurar-se 
a tradição; 
 
c) Entrega de uma mercadoria pela outra, desatendendo o compromisso 
assumido na proposta, No caso ressalva-se a entrega de mercadoria 
diversa em razão de desenvolvimento ou evolução da técnica - como ocorre 
com os computadores, por exemplo, desde que comunicado e aceito pela 
administração; 
 
d) Alteração de substancia, qualidade ou quantidade de mercadoria 
fornecida, evidentemente, para pior (no que se refere a substancia e 
qualidade) e para menos (no que tange a quantidade); 
 
e)   Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou 
execução do contrato, desde que evidentemente, cause real prejuízo a 
Administração, uma vez que a proposta, em sede de licitação, pode não ser 
a vencedora do certame. 

 

O artigo acima traz 5 (cinco) situações de fraude contra o procedimento licitatório.  

São atos que atentam contra o interesse público. 

 

A Primeira Turma do STF já indeferiu Habeas Corpus quanto ao pedido de 

trancamento de ação penal por haver tipicidade quanto à majoração do preço, in 

verbis: 

Ementa: DENÚNCIA – COMPLETUDE. Propiciando a denúncia elementos 
capazes de viabilizar a defesa, descabe tomá-la como inepta. LICITAÇÃO – 
CONTRATO – MAJORAÇÃO SUBSTANCIAL DO PREÇO. A majoração 
substancial do preço, fora do figurino previsto na Lei nº 8.666/93, pouco 
importando o envolvimento, na espécie, de serviços e não de venda de 
mercadorias, configura, em tese, o tipo penal – artigos 92 e 96 da citada Lei. 
(STF, HC 102063 / ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 
de 01-12-2010).  

 

O art. 97 da Lei 8.666/93 dispõe sobre licitação com quem não possui idoneidade. 

In verbis: 

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

 

Vicente Greco Filho ensina que o servidor comete crime quando promove a 

classificação do licitante inidôneo, quando aceita a sua proposta ou ainda, quando 

celebra o ajuste. 

 
Sobre o art. 98 da Lei 8.666/93 que dispõe sobre frustrar a participação em 

licitação vale saber: 

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. 

 
Tal artigo fere o princípio da competitividade, que inicialmente permite que todos 

participem do certame licitatório, no que tange aqueles que necessitam de prévio 

cadastro. Cometendo o disposto no supracitado artigo, está se cometendo as 

fraudes de favoritismo e perseguição.  

O art. 99 da Lei 8.666/93 dispõe sobre a punição por meio de detenção e multa nos 

crimes previstos nos arts 89 a 98 da lei em comento. Assim fica exposto: 

  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 percentu-
ais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou 
potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1
o.
  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. 

§ 2
o.
  O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à 

Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. 

 

4.4 O PODER-DEVER DE ANULAR AS LICITAÇÕES FRAUDULENTAS 

  

Utilizando do poder de autotutela, a Administração Pública pode anular contrato que 

tenha resultado de procedimento licitatório fraudulento. As Súmulas 346 e 473 do 

Supremo Tribunal Federal dispõem: 

 

Súm. 346. A administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos. 
Súm. 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou 
revoga-los, (omissis)...   
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A Lei de Licitações em seu art. 49, caput, também dispõe sobre o dever da 

Administração Pública de corrigir vícios de legalidade de seus próprios atos por meio 

da anulação, de ofício ou por provocação de terceiros. A saber: 

 

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento 
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 
Há unanimidade entre as doutrinas quanto ao poder-dever da Administração Pública 

em anular ou invalidar seus próprios atos, quando estes apresentarem alguma 

ilegalidade.  

 
Hely Lopes Meirelles diz: 

 

Desde que a Administração reconheça que praticou um ato contrário ao 
Direito vigente, cumpre-lhe anulá-lo, e o quanto antes, para restabelecer a 
legalidade administrativa (Meirelles, 2000.p).   

 
Maria Sylvia Zanella di Pietro sobre o mesmo assunto diz: 

 

Anulação, que alguns preferem chamar de invalidação é o desfazimento do 

ato administrativo por razões de ilegalidade. Como a desconformidade com 

a lei atinge o ato em suas origens, a anulação produz efeitos retroativos à 

data em que foi emitido - efeitos ex-tunc, ou seja, a partir de então - (Pietro, 

2000.p).  

 
Pelas exposições, ora feitas, por súmulas, doutrinas e expressa em lei, acerca dos 

vícios de ilegalidade nos procedimentos licitatórios por atos praticados pela própria 

Administração Pública e que ferem o interesse público, entende-se e não há que se 

falar em outra atitude, a não ser o dever de anular tais procedimentos fraudulentos.   

 
4.5 O DEVER DE APENAS INDENIZAR E NÃO REMUNERAR O CONTRATADO 

 
Já é sabido que em casos de ilegalidade em procedimentos licitatórios, os contratos 

oriundos desta licitação devem ser anulados pela Administração Pública, porém, 

esta não fica desobrigada do dever de indenizar o contratado. O art. 59 da Lei de 

Licitações dispõe sobre isso:  
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Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de 
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que 
ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa. 

 
Essa indenização do contrato se dá pelo fato de que a Administração Pública não 

pode se enriquecer, indevidamente, com a prestação de serviços de terceiros, neste 

caso, o contratado. Isso é possível desde que, se comprove que o contratado, de 

boa-fé, estivesse achando que o contrato celebrado fosse válido. A própria lei afirma 

que o dano deve ser ressarcido ao particular contanto que a ilegalidade não lhe seja 

imputável.   

 

Portanto, a Administração Pública, atendendo o disposto no art. 59 da Lei 8.666/93 e 

sendo vedada de se enriquecer sem justa causa, deverá pagar ao particular o valor 

que o serviço efetivamente acrescentou ao patrimônio público. Sendo assim, será a 

Administração Pública que arcará com as consequências da fraude no procedimento 

licitatório.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O presente trabalho teve como objetivo esclarecer que a Administração Pública, 

sendo um conjunto de pré-ordenado à realização de serviços, com foco na 

satisfação das necessidades pelo Estado que visam o interesse público, deve seguir 

um conjunto de normas, princípios norteadores de suas atividades. Deve basear-se 

em leis e excepcionalmente, por meio de decretos e normas inferiores, valendo-se 

assim, da probidade e boa-fé. 

 
Concernente ao disposto no segundo capítulo deste estudo, sempre que a 

Administração Pública for contratar obras, serviços, compras e alienações, deverá 

ocorrer por meio de licitações, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93. 

 
No entanto, constatou-se que desde os primórdios da humanidade já havia a prática 

de atos fraudulentos contra as pessoas daquela época e essa prática, foi se 

evoluindo acompanhando a evolução tecnológica e permanece até os dias atuais. 

 
O trabalho buscou demonstrar que embora haja legislação que tipifica atitudes 

fraudulentas, tanto no Direito Penal Brasileiro quanto na Lei de Licitações, apenando 

esses crimes, ainda há ilegalidade no procedimento licitatório, instrumento da 

Administração Pública que deve pautar-se por princípios que busquem a sua boa 

conduta, proba. 

 
O estudo da Teoria Geral da Fraude, explica que esse crime ocorre por haver três 

fatores fundamentais, que são: 1) Existência de golpistas motivados (que se dá por 

diversos motivos, entre eles, a falta de emprego, problemas familiares, pré-

disposição para a prática criminosa, ganância, entre outros); 2) disponibilidade de 

vítimas adequadas e vulneráveis e 3) ausência de regras, normas ou controladores 

eficazes.  

 
Como consequência, além de ferir os princípios norteadores da Administração 

Pública, da licitação e os interesses públicos, as fraudes colocam em risco toda uma 

estrutura, prejudica sua reputação, gera inúmeros prejuízos, inclusive financeiro. 

Além disso, um ambiente fraudulento acaba desmotivando os trabalhadores 

honestos e comprometidos com o bom funcionamento da máquina pública.  
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Querer erradicar a prática de fraudes é um tanto quanto ilusório, mas, há 

mecanismos que objetivam dificultar tal prática. Na verdade, são medidas 

preventivas contra a fraude. Como medidas podem ser implantadas políticas, 

normas e procedimentos de gestão e de segurança da informação; mecanismos de 

controle administrativos e financeiros; implantação de um código de conduta, a qual 

incentive às boas práticas e condutas honestas dos licitantes, servidores públicos e 

demais pessoas vinculadas ao procedimento licitatório; além da prática regular de 

auditorias. 

 
Por fim, diante de situações em que as licitações se derem por meio de atos 

fraudulentos, a Administração Pública tem o poder-dever de anulá-las e indenizar o 

contratado, pagando apenas o valor correspondente ao que foi acrescentado ao 

patrimônio público, e não o valor do contrato; isso estaria ferindo o interesse público. 

 
Quanto às consequências pela prática de atos fraudulentos no procedimento licitató-

rio, serão imputáveis à Administração Pública quando a ilegalidade não for imputável 

ao particular.  
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