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RESUMO 

 

DE MELO, Michelle Rosa. Licitação: Concorrência Nº 016/2016 (contratação de 
coleta de lixo) analisada sobre o viés do Controle da Administração Pública. 
52p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). 
Faculdade Cidade Verde, em Direito, 2017. 
 

 
O presente trabalho analisará a licitação na modalidade concorrência do tipo menor 
preço por lote através do edital (nº 016/2016), que gerou grande repercussão 
jurídica, por intermédio de Ação Civil Pública nº 0005433-20.2016.8.16.0190. A Ação 
Civil Pública com liminar de suspensão da contratação de uma empresa 
especializada em coleta e destinação final de lixo urbano por parte da prefeitura é 
um tema que gerou discussões. O objetivo deste trabalho é apresentar os diferentes 
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do projeto básico. A 
metodologia utilizada foi um estudo de caso no qual houve a seleção e a delimitação 
do caso, através do edital convocatório, a petição inicial da Ação Civil Pública e os 
ofícios do Observatório Social, da Câmara dos Vereadores, demonstrando os 
elementos necessários para a configuração projeto básico. Após a análise desses 
documentos, os resultados encontrados foram que ao realizar o edital, desde o ato 
licitatório encontram-se várias irregularidades no projeto básico, através da análise 
dos documentos apresentados, como falha na elaboração do projeto básico, falta de 
planilha de custos e valores unitário no edital, inexistência de pesquisa de preços de 
mercados detalhados. Mesmo com a falta detalhadas dessas informações o a 
licitação aconteceu e empresa prestou serviços para o município pelo período de um 
ano. 
  
 

Palavras Chave: Ação Civil Pública; Estudo de Caso; Projeto Básico. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 

 
DE MELO, Michelle Rosa. Bidding: Competition No. 016/2016 (hiring of garbage 
collection) analyzed on the bias of the Public Administration Control. 52p. 
Course Completion Work (Monography - Law Degree). Faculty of Green City, in 
Law, 2017. 
 

 

The present work will analyze the bidding in the form of competition of the lowest 
price per lot type through the call notice (nº 016/2016), which generated a great legal 
repercussion, through Public Civil Action No. 0005433-20.2016.8.16.0190. The 
Public Civil Action with injunction suspending the hiring of a company specialized in 
collecting and final destination of urban waste by the city hall is a topic that generated 
discussions. The objective of this work is to present the different doctrinal and 
jurisprudential positions on the basic project. The methodology used was a case 
study in which the case was selected and delimited through the call notice, the initial 
petition of the Public Civil Action and the offices of the Social Observatory, of the City 
Council, demonstrating the necessary elements for the configuration basic project. 
After the analysis of these documents, the results found were that in the bidding 
process, there were several irregularities in the basic project, through the analysis of 
the documents presented, such as failure to prepare the basic project, lack of cost 
and unit values in the edict, inexistence of detailed market prices research. Even with 
the detailed lack of this information, the bidding took place and the company 
rendered services to the municipality for a period of one year. 
 

 

Keywords: Public Civil Action; Case Study; Basic Project. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho trata de um estudo de caso da licitação na modalidade 

concorrência (nº 016/ 2016), que gerou grande repercussão jurídica, por intermédio 

de Ação Civil Pública nº 0005433-20.2016.8.16.0190. Serão englobados conceitos 

abordados no âmbito civil, administrativo e constitucional. A Ação Civil Pública pode 

ser de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, à 

ordem urbanística, e ao patrimônio público e social. 

A Ação Civil Pública com liminar de suspensão da contratação de uma 

empresa especializada em coleta e destinação final de lixo urbano por parte da 

prefeitura de Maringá é um tema que gerou discussões e o objetivo deste trabalho é 

apresentar os diferentes posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do 

projeto básico que vai definir que tipo de serviço será executado. Para José dos 

Santos Carvalho Filho (2015), a Administração deve “antes de providências 

necessárias à contratação, delinear o projeto da obra, indicando os motivos que 

levam à sua realização, a extensão, o tempo que deve durar, a previsão dos gastos, 

e outros elementos definidores”. 

Inicialmente será apresentado o conceito de ação civil pública e abordada às 

modalidades licitatórias dando ênfase a modalidade de concorrência e suas 

irregularidades. 

Será feito um breve estudo de caso onde permite que a monografia seja 

organizada dentro de um mesmo projeto de pesquisa de forma que o trabalho de um 

dialogue com o dos seus predecessores. Possibilitando ganhos coletivos com 

trabalho sobre a petição inicial da Ação Civil Pública e os ofícios do Observatório 

Social, da Câmara dos Vereadores, demonstrando os elementos necessários para a 

configuração “projeto básico”. 

Em outro capítulo tratar-se-á do procedimento obrigatório que antecede a 

celebração de contratos pela Administração Pública, a licitação. Serão apresentados 

posicionamentos doutrinários da aplicação das modalidades de licitatórias, com 

ênfase na concorrência. 

Por fim, será discutida a petição inicial da Ação Civil Pública. Será abordado o 

conceito de irregularidades no processo administrativo da concorrência. 
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Posteriormente, será feita uma análise doutrinária e jurisprudencial para sugerir o 

que deve ser feito para evitar supostas irregularidades como verificada no estudo de 

caso em relação ao “projeto básico”. 
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1. LICITAÇÃO 
 

 

1.1. CONCEITO 
 

 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008), através da licitação há um 

procedimento integrado por atos e fatos tanto pela Administração como pelo 

licitante, fazendo com que ocorra a vontade contratual. A Administração se 

responsabilizará pelo edital ou convite, o recebimento das propostas, a habilitação, a 

classificação, a adjudicação, podendo apresentar outros atos intermediários ou 

posteriores, como julgamento de recursos interposto pelos interessados, à 

revogação, a anulação, os projetos, as publicações, anúncios, atas, etc. O licitante 

deverá retirar o edital, apresentar sua proposta, desistência (se for o caso), a 

prestação de garantia, a apresentação de recursos e as impugnações. 

Segundo Alexandre Mazza (2015), a licitação é um procedimento obrigatório 

que antecede a contratação pela Administração Pública. O Poder Público não tem a 

autonomia de livre escolha de seus fornecedores como acontece nas empresas 

privadas. Os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e indisponibilidade 

do interesse público, que obrigam a realização do processo público para seleção 

imparcial da melhor proposta, garantindo condições iguais para todos os 

concorrentes que desejam participar da celebração do contrato. 

As entidades governamentais devem promover abertura de disputa entre os 

interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, 

para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. A competição 

deve ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões 

necessárias ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir (Celso 

Antônio Bandeira de Mello, 2011). 

 

 

1.2. FINALIDADES DA LICITAÇÃO 
 

 

Conforme dispõe a redação da Lei nº 8.666/93, art. 3º, há duas finalidades 

fundamentais: a) busca da melhor proposta, estimulando a competitividade entre os 
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possíveis contratados, atingindo assim a negócio mais vantajoso para a 

Administração e, b) oferecer condições iguais a todos que queiram contratar com a 

Administração, promovendo a isonomia, com a possibilidade de participação no 

trâmite licitatório de qualquer interessado que preenchem as condições fixadas 

previamente no instrumento convocatório. 

Mas com a promulgação da Lei nº 12.349/10 inseriu-se no art. 3º da Lei nº 

8.666/93 um terceiro objetivo do procedimento licitatório, qual seja, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 Sendo assim o art. 3º da Lei nº 12.349/10 passou a ter a seguinte redação:  

 
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da imparcialidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Para Justen Filho (2010), o art. 3º enumera os fins buscados pela licitação, 

indicando os princípios jurídicos mais relevantes no qual a licitação está 

subordinada, vinculando as normas aplicáveis em qualquer licitação. 

 

 

1.3. PRINCÍPIOS 
 

 

1.3.1. Princípio da igualdade 

 

 

O princípio da igualdade está na Constituição da República como um de seus 

pilares estruturais. No qual o legislador e o aplicador da lei devem dispensar 

tratamento igualitário a todos os indivíduos, sem distinção de qualquer natureza. 

Sendo assim, o princípio da isonomia deve constituir preocupação tanto do 

legislador como do aplicador da lei. No mais das vezes a questão da igualdade é 

tratada sob o vértice da máxima aristotélica que preconiza o tratamento igual aos 
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iguais e desigual aos desiguais, na medida dessa desigualdade (Luiz Alberto Araújo, 

2009).  

Partindo da lição de Aristóteles, em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, aplica-se a igualdade material ou substancial, que é 

aquela igualdade baseada no caso concreto e não especificamente como está na lei, 

formalizada. Deve haver uma interpretação da norma abstrata com o caso concreto. 

De acordo com a Constituição Federal, o princípio da igualdade está previsto 

no artigo 5º, que diz que ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza’. Esta igualdade é chamada de formal. De acordo com ela, é vetado que os 

legisladores criem ou editem leis que a violem. O princípio da igualdade garante o 

tratamento igualitário de acordo com a lei para os cidadãos. Existem algumas 

situações específicas na Constituição de 1988, em que o princípio é inserido de 

forma implícita e vale ressaltar, no art. 4º, inciso VIII – igualdade racial; art. 5º, inciso 

VIII – igualdade de credo religioso; inciso XXXVIII – igualdade jurisdicional; art. 7º, 

inciso XXXII – igualdade trabalhista; art. 150, inciso III – igualdade tributária, dentre 

outros. 

Nesse princípio não se permite apenas à Administração escolher a melhor 

proposta e assegurar a igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. 

Expresso no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, assegura a 

igualdade de condições a todos os concorrentes. 

Para Alexandre Mazza (2015), o princípio da isonomia defende a igualdade 

entre todos os concorrentes. Impõe que a comissão de licitação dispense tratamento 

igualitário a todos os concorrentes. Descrito no art. 3º, § 1º da Lei nº 8.666/93, 

proibindo ainda preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância sendo ela pertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato.  

É vedado, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, inclusive referindo-se a moeda, modalidade e local de pagamentos, 

mesmo envolvidos financiamentos de agências internacionais. 

Conforme o art. 3, no § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93 com alteração na Lei nº 

12.349/10, conta com princípio da competitividade sendo decorrente do princípio da 

isonomia, sendo vedado aos agentes públicos:  
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Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo. 

 

No mesmo § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, havendo outra aplicação do 

princípio da isonomia quando: 
  

Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas 
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei nº 8.248/91. 

 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008), há duas exceções: a primeira está 

prevista no § 2º do art. 3º, da Lei nº 8.666/93, a qual assegura igualdade de 

condições de desempate, preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: “II – 

produzidos no país; III – produzidos ou prestados por empresas brasileiras”. 

Mas pela Lei nº 11.196/2005 houve a inclusão do “inciso IV – produzidos ou 

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País”. E na Lei nº 13.146/15 incluiu-se o “inciso V – produzidos ou 

prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação”. 

Na segunda exceção refere-se às aquisições de bens e serviços de 

informática e automação, dando preferência aos produtos produzidos por empresas 

de capital nacional. Mesmo havendo competição, não há total liberdade, no 

interesse público, pois esse exige a imposição de algumas normas que afastam 

pessoas jurídicas não regularmente constituídas e as que não apresente idoneidade 

técnica ou financeira a participar dos contratos.  

O princípio da igualdade, para Hely Lopes Meirelles (2009) conhecido como 

impeditivo da discriminação entre os participantes manterá igualdade entre os 

licitantes. Pode conter cláusulas que, no edital ou convite venha favorecer uns em 

relação aos outros, devendo mediante julgamento, que desiguale os iguais ou iguale 

os desiguais. 
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 Quando há o desatendimento a esse princípio, a Administração Pública 

quebra a isonomia entre os licitantes. Dessa forma o Poder Judiciário tem anulado 

os editais e nos julgados entendido que haveria perseguição ou favoritismo 

administrativo, sem nenhum objetivo ou vantagem de interesse público. (Hely Lopes 

Meirelles, 2009). 

Para Hely Lopes Meirelles (2009) não pode ocorrer atentado ao princípio da 

igualdade entre os licitantes. O edital ou convite deve conter requisitos mínimos de 

participação, sendo assim a Administração poderá e deverá deixar fixado sempre 

que necessários à garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição da 

obra ou serviço, à regularidade do fornecimento e atendimento interesse público. 

O princípio da igualdade para Celso Antônio Bandeira de Mello (2011), não 

trata apenas da isonomia entre todos os que desejam concorrer, mas levando em 

consideração que não haverá restrições ou frustrações no caráter competitivo 

durante o processo licitatório, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 

vedando assim as preferências por estabelecimentos ou distinções em razão da 

naturalidade, citado no § 1º, inciso I, do art. 3º da Lei 8.666/93.  

 

 

1.3.2. Princípio da legalidade  

 

 

O princípio da legalidade encontra-se na CF/88 no art. 5º, II, onde “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Este dispositivo segundo Mazza (2015),cita a legalidade de uma forma geral, 

ultrapassando as fronteiras do Direito Administrativo. Estabelecendo garantias 

amplas de que os particulares não terão sua liberdade restringida senão pelo dentro 

da organização estatal, sendo essa representada diretamente pelo povo, no qual 

essas leis estão expressas na maioria da vontade popular. No ato administrativo a 

sua vontade ocorre unilateral e isolada do administrador público. A sua legitimidade 

é indireta, no qual a lei expressa vem através do ato administrativo, deixado assim 

de ser uma lei, no qual esse ato por si só está impossibilitado de criar deveres e 

proibições ao particular. 
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Temos a legalidade privada e pública conforme cita Meirelles (2009) na 

privada há liberdade e autonomia de vontade, ou seja, “na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal e na administração particular é licito fazer 

tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza”. 

Para Odete Medauar (2009), o princípio da legalidade não se acaba a partir 

da habilitação legal. É vedado à Administração editar atos ou tomar medidas 

contrárias ao ordenamento, tendo como dever respeitar todas as normas que regem 

a licitação. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008), de acordo com o princípio da 

legalidade, a Administração Pública faz somente o que a lei permite. Não pode, por 

simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações 

ou impor proibições aos administrados, dependendo sempre da lei. 

Na Lei 8.666/93 no seu art. 4º: 

 
Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou 
entidades a que se refere o art.1º têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento estabelecido nesta Lei, 
podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, 
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 
dos trabalhos. 
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta Lei 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer 
esfera da Administração Pública. 

 

No artigo acima citado, ratifica os atos da licitação, informando que não são 

independentes entre si nem podem ser isolados. Onde a licitação compõe uma série 

preordenada de atos, que devendo observar na lei e no edital. Caso ocorra o 

descumprimento dessas fases ou sequências estabelecidas acarreta o vício do 

procedimento integral. 

 
 

1.3.3. Princípio da impessoalidade  

 

 

Para Odete Medauar (2009), os poderes atribuídos devem ser de interesse 

coletivo, sendo desconectados de razões pessoais. 
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Deve-se ponderar e equilibrar todos os interesses dos envolvidos, ou seja, 

não deve haver fatores de natureza subjetiva ou pessoal interferindo nos atos do 

processo licitatório. 

Segundo Bandeira de Mello (2011), esse princípio torna eliminável qualquer 

favoritismo ou discriminações impertinentes, destacando o dever que no 

procedimento licitatório, todos os licitantes sejam tratados com a absoluta 

neutralidade. Tendo como uma forma clara de designar o princípio da igualdade de 

todos perante a Administração. 

O princípio da impessoalidade, de acordo com Di Pietro (2008), está anexado 

aos princípios da isonomia e dos julgamentos objetivos, no qual os licitantes devem 

ser tratados igualmente, tanto nos direitos como nas obrigações. A Administração é 

responsável em suas decisões, pautada por critérios objetivos, não levando 

considerações as condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele 

oferecidas, salvo as expressamente previstas na lei ou no instrumento convocatório.  

 

1.3.4. Princípio da moralidade e da probidade  

 

 

Para Medauar (2009), esse princípio pode ser de ampla conduta com práticas 

descaracterizadas das verdadeiras finalidades da Administração Pública. A 

Constituição Federal de 1988 aponta os instrumentos para sancionar a 

inobservância, através da ação popular, podendo ser proposta por qualquer cidadão 

que detentor de direitos políticos, requerer a anulação do ato lesivo à moralidade 

administrativa. 

Segundo Bandeira de Mello (2011) significa que o procedimento licitatório 

deve acontecer dentro dos padrões éticos prezáveis, impondo a Administração e aos 

licitantes, um comportamento impecável, honesto, plano, de parte a parte. 

No que tange ao princípio da probidade administrativa, Bandeira de Mello 

(2011) diz que a licitação deverá ser conduzida em extrema obediência pautada na 

moralidade, incluindo não só a correção defensiva dos interessados que quem 

promove, mas também com exigências de lealdade e boa-fé no tratamento com os 

licitantes. 
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Segundo Medauar (2009), os integrantes dessas comissões de licitações, os 

quais podem ser agentes públicos e autoridades, caso tenham participado no 

processo licitatório deverão atuar com licitude, não visando o proveito próprio ou ao 

outrem. Na Lei 8.666/93 alguns dispositivos visam responsabilizar penalmente o 

atuante na improbidade no processo licitatório. 

Para Hely Lopes Meirelles (2009), a probidade administrativa é dever de todo 

administrador público. O art. 3º da Lei 12.232 existem princípios específicos da 

licitação, sendo também a probidade administrativa conforme art. 37, § 4º da CF, 

promover a “suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista 

em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

Esse princípio para Di Pietro (2008), exige que a Administração deve 

preocupar-se com a moral, os bons costumes, tendo justiça, equidade e 

honestidade, através de comportamentos lícitos. 

 

 

1.3.5. Princípio da publicidade 

  

 

Segundo Hely Lopes Meirelles (2009, p.276),  

 
Esse princípio surge desde os avisos da abertura da licitação, 
através de editais, anexos, avaliação da documentação, propostas 
apresentadas pelos interessados, fornecimento de certidões, 
pareceres e decisões ligadas a licitação. Através deste princípio 
ocorre a abertura dos envelopes com a documentação e as 
propostas apresentadas em público, e a publicação oficial das 
decisões dos órgãos julgadores e a apresentação do contrato 
sucinto. 

 

A publicidade apresenta-se na transparência, através do direito de acesso aos 

elementos do processo licitatório, da divulgação de editais e divulgações das 

decisões (Medauar, 2009). 

O princípio da publicidade, citado por Bandeira de Mello (2011), impõe que os 

atos e termos de licitação, incluindo a motivação das decisões devem ser expostos 
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pelos interessados. A transparência deve existir em prol não apenas dos 

disputantes, mas de qualquer cidadão. 

Na Lei 8.666/93, no art. 3º, § 3º instrui que 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”. 

De acordo com Di Pietro (2008), o princípio de publicidade impõe não apenas 

a divulgação do procedimento para conhecimento de todos os interessados, mas os 

atos da Administração realizados durante o processo licitatório, podendo e devendo 

ser aberto aos interessados, para assegurar a todos a possibilidade de fiscalização 

dentro da legalidade.  

 

 

1.3.6. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório  
 

 

A Administração de acordo com Hely Lopes Meirelles (2009), deve fixar no 

edital a forma e o modo de participação dos licitantes. Depois de estabelecidas, 

essas regras tornam-se inalteráveis para a licitação e durante todo procedimento. Se 

durante a licitação a Administração julgar inviável, deverá a licitação ser invalidada e 

reabrir um novo processo. Contudo, enquanto o edital ou convite estiver vigente, não 

poderá desviar suas prescrições, tanto na tramitação ou no julgamento. 

 Na ocorrência de falha ou inadequação aos propósitos da Administração, 

pode-se corrigir o edital ou convite a tempo por meio de aditamento ou expedição de 

outro. Deve-se providenciar a republicação e reabertura de prazo e essas alterações 

não podem afetar a elaboração das propostas (MEIRELLES,2009). 

Segundo Medauar (2009), os instrumentos convocatórios da licitação são o 

edital e a carta convite, devendo conter regras que serão seguidas durante o 

processo licitatório para a pactuação de um futuro contrato. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório para Bandeira de Mello 

(2011), obriga a Administração a respeitar estritamente as regras que estejam 

previstas para disciplinar o recorrente. 

Conforme o art. 41 da Lei 8666/93 institui que: 
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A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em 
convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994). 
§ 3 º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 
impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado 
da decisão a ela pertinente. 
§ 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de 
participar das fases subsequentes. 

  

Esse princípio, Di Pietro (2008), diz respeito tanto à Administração, como aos 

licitantes. Deve-se atender aos requisitos do instrumento convocatório através de 

edital ou carta convite. Se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão 

considerados inabilitados e receberão de volta, fechado, o envelope proposta; se 

deixarem de atender às exigências pertinentes às propostas, serão desclassificados. 

Quando a Administração estabelece o edital ou a carta convite as condições e  

cláusulas para a participação da licitação em consequência do futuro contrato, os 

interessados deverão apresentar esses elementos em suas propostas. Caso, a 

mesma serja aceita ou celebrado contrato com desrespeito às condições 

previamente estabelecidas, os princípios da licitação estarão equivocados, em 

especial o da igualdade entre os licitantes. Aquele que realizou tudo dentro do edital 

poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os 

desrespeitou. Observa-se assim o descumprimento dos princípios da publicidade, a 

livre competição e julgamento objetivo através dos critérios fixados no edital (DI 

PIETRO, 2008). 
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1.3.7. Princípio do julgamento objetivo  

 

 

 O julgamento apresenta fatores concretos dentro do permitido no edital ou 

convite. Afasta o discricionarismo durante a escolha das propostas, fazendo com 

que os julgadores deverão se ater ao critério descritivo da Administração, reduzindo 

e delimitando a margem de valorização subjetiva, presente em qualquer julgamento 

(Meirelles, 2009). 

Durante o julgamento é apresentado pela comissão de licitação a indicação 

da proposta vencedora. Esse julgamento deve ser objetivo norteado pelo critério 

anteriormente definido no instrumento convocatório, devendo ser observadas todas 

as normas previstas (Medauar, 2009).  

Esse princípio, segundo Bandeira de Mello (2011), impede que a licitação seja 

decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos 

pessoais dos membros da comissão julgadora. 

O disposto da Lei 8.666/93 no art. 45, expõe: 
  

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 
licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade 
com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no 
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele 
referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 
pelos órgãos de controle. 

 

 O julgamento objetivo é resultante do princípio da legalidade, ou seja, o 

julgamento das propostas deverá ser feito de acordo com os critérios estabelecidos 

no edital. Caso ocorra a ausência dos critérios previamente estabelecidos, 

considera-se a licitação a de menor preço. A omissão da proposta de menor preço 

tem que ser justificada. Após conceder a segurança, o Tribunal ainda determina o 

encaminhamento de peças dos autos do Ministério Público, para as providências 

cabíveis, tendo em vista infração ao art. 335 do Código Penal através de 

impedimento, perturbação ou fraude de concorrência (DI PIETRO, 2008).  
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1.3.8. Princípio da adjudicação  

 

 

Com relação ao princípio da adjudicação compulsória, a Administração não 

pode, após a conclusão do procedimento, imputar o objeto da licitação a outrem que 

não seja o vencedor. 

 
A adjudicação ao vencedor é obrigatória, salvo se este desistir 
expressamente do contrato ou não firmar no prazo prefixado, a 
menos que comprove justo motivo. A compulsoriedade veda também 
que se abra nova licitação enquanto válida a adjudicação anterior 
Hely Lopes Meirelles (2009, p. 278). 

 

O direito do vencedor determina à adjudicação, ou seja, atribui-se a ele o 

objeto da licitação e não ao contrato imediato. A Administração pode, licitamente, 

revogar ou anular o procedimento, podendo adiar o contrato, no decorrer de várias 

condutas. É proibido contratar com outrem, enquanto estiver válido a adjudicação, 

nem revogar o procedimento ou prorrogar indefinidamente a adjudicação ou a 

assinatura do contrato sem justa causa (MEIRELLES, 2009).  

Para Di Pietro (2008), adjudicação compulsória, tem como significado que 

uma vez concluído o julgamento, a Administração torna-se obrigada a adjudicar; 

mas isso não ocorre, porque a revogação motivada pode ocorrer em qualquer fase 

da licitação, ou seja, a Administração ao levar o procedimento a seu termo, a 

adjudicação terá validada para o vencedor.  

 

 

1.3.9. Princípio da ampla defesa 

 

 

Para Di Pietro (2008), esse princípio é reconhecidamente, citado em casos 

concretos pela jurisprudência.  
  

Cite-se acórdão do STF, publicado na RTJ 105/162, em que, embora 
sem julgamento do mérito porque o problema da defesa envolvia 
matéria de fato, inapreciável em mandado de segurança, ficou 
implícito o reconhecimento do direito de defesa na licitação, como 
procedimento administrativo que é. A matéria foi também examinada 
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pelo Tribunal Federal de Recursos, em hipótese em que houve 
desclassificação de empresa licitante, por falta de idoneidade 
técnica, sem assegurar o direito de defesa (RDA 166/177). Na 
vigência da nova Constituição, o artigo 5°, inciso LV, indiscutível a 
exigência de observância desse princípio, com os meios e recursos a 
ele inerentes, e também do princípio do contraditório, em qualquer 
tipo de processo administrativo em que haja litígio. O art.87 da Lei n° 
8.666/93 exige a observância da ampla defesa para aplicação das 
sanções administrativas. 

 

Nesse princípio há a possibilidade do licitante se defender e  recorrer dos atos 

administrativos durante o processo licitatório.  

 

 

1.3.10. Princípio da competitividade 

 

 

Esse princípio, segundo Alexandre Mazza (2015) a “(...)busca pela melhor 

proposta é uma das finalidades da licitação. Por isso, não podem ser adotadas 

medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do certame”. 

Para José dos Santos Carvalho Filho (2015), o princípio da competividade 

está relacionado com o princípio da igualdade. A Administração não tem autonomia 

para criar ou adotar medidas que possam comprometer, restringir ou causar 

frustração durante a competividade dos participantes da licitação, ou seja, realizando 

a seleção do vencedor da melhor forma possível. Caso não haja a competição 

estará inferindo o princípio da igualdade, fazendo com que alguns se beneficiariam 

às custas do prejuízo de outros. 

O art. 37, inciso XXI, da CF/88, descreve as exigências de qualificação 

técnica e econômica que restringem o indispensável para garantir o cumprimento 

das obrigações. 

 
  

1.4. OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO 
 

 

Obrigatoriedade da licitação para Meirelles (2009) significa não apenas a 

compulsoriedade da licitação, mas também como modalidade prevista em lei para a 
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espécie, devendo estar presentes os princípios da moralidade e eficiência da 

Administração.  

A CF/88, exige licitação para os contratos de obras, serviços, compras e 

alienações, citado no art. 37, XXI, bem como para a concessão e a permissão de 

serviços públicos, no art. 175.  

A Lei n° 8.666/93 no art. 2º exige licitação para as obras, serviços, inclusive 

de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações. Estão 

obrigados à licitação todos os órgãos da Administração Pública direta, os fundos 

especiais, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, Estados, DF e Municípios, conforme art. 1º, Parágrafo 

Único. 

 

 

1.5. DISPENSA A INEXIGIBILIDADE 
 

 

Para Medauar (2009) há casos que não existe processo licitatório antes da 

contratação, ocorrendo apenas um procedimento interno, através de contratação 

interna. Nessas situações onde os valores são abaixo do limite legal, onde as 

demais contratações sem licitações deverão ser justificadas e comunicadas, no 

período de três dias para a autoridade superior para homologação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de cinco dias para que haja eficácia dos atos. 

A inexigibilidade segundo Meirelles (2009), ocorre “quando há impossibilidade 

jurídica de competição entre contratantes, sendo de natureza específica do negócio, 

quer pelos objetos sociais visados pela Administração”.  

O art. 25 da Lei 8666/93 enumera os casos que não há necessidade de 

licitação para adquirir um bem ou realizar uma obra.  

A dispensa para Medauar (2009), será em casos que poderá haver 

competitividade, podendo efetuar a licitação, sendo facultativo na lei. O rol do art.24 

da Lei 8666/93 é considerado taxativo. 

A CF/88, no seu art. 37, inciso XXI, ao exigir licitação para os contratos 

mencionados, ressalva os casos especificados na legislação, deixando uma laguna 

na possibilidade de serem fixadas, por lei ordinária, hipóteses em que a licitação 

deixa de ser obrigatória. No art.175, faculta a execução de serviço público por 
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concessão ou permissão, e exige que seja feito sempre através de licitação. Em 

situações de inviabilidade de competição poderá ser realizada sem licitação (DI 

PIETRO, 2008). 

A lei n° 8.666/93, no art. 17, incisos I e II, e no art. 24, prevê os casos de 

dispensa; no art. 25, os de inexigibilidade. Segundo Di Pietro (2008) a diferença 

básica entre as duas hipóteses, na dispensa, há possibilidade de competição que 

justifique a licitação, ou seja, a lei faculta a dispensa, que fica inserida na 

competência discricionária da Administração e na inexigibilidade, não há 

competição, uma vez que existe apenas um objeto ou uma pessoa que atende às 

necessidades da Administração, sendo assim a licitação é, portanto, impossível.  

 

 

1.6. TIPOS DE LICITAÇÃO 
 

 

Servem para diferenciar os critérios para o julgamento das pospostas, no art. 

45 da Lei nº 8.666/93 encontra-se quatro tipos de licitação: 

a) menor preço: o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração decidir quem será o vencedor, ou seja, o licitante que apresentou a 

proposta, conforme a descrição do edital ou convite e ofertar o menor preço; 

b) melhor técnica: esse critério é utilizado exclusivamente para serviços de 

natureza intelectual, dentro das discricionalidades do art. 46, §1º, através da 

abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos 

licitantes previamente qualificados, realizando a avaliação e a classificação, dentro 

dos critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado; após a classificação das 

propostas técnicas, passam para abertura das propostas dos preços que tenham 

atingindo o menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima; 

c) técnica e preço: exclusivamente utilizado para os serviços de natureza 

intelectual. Estando previsto no art. 46, § 2º, onde os envelopes serão abertos com 

as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes já qualificados previamente, a 

avaliação e a classificação serão de acordo com os critérios estabelecidos ao objeto 

licitado; serão feitas a avaliação e a valorização das propostas de preço; a 

classificação será de acordo com a média ponderada das valorizações das 
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propostas técnicas e de preço, conforme preestabelecidos no instrumento 

convocatório; 

d) maior lance ou oferta: esse critério é utilizado exclusivamente para a 

modalidade leilão. 

   

 

1.7. MODALIDADES 
 

 

A Lei n°8.666/93 (art. 22) prevê cinco modalidades de licitação: concorrência, 

tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão. No dispositivo, define cada uma 

dessas modalidades.  

Na Medida Provisória n° 2.026, de 04/05/00, foi criado o pregão como nova 

modalidade de licitação, a ser utilizada exclusivamente pela União. A Lei n° 10.520, 

de 17/07/2002, em que se converteu aquela medida provisória, não repete a 

restrição que impedia a utilização do pregão por Estados, Distrito Federal e 

Municípios, razão pela qual todos os entes federativos podem utilizá-lo. Essa 

modalidade de licitação está disciplinada pela própria Lei n° 10.520, porém, 

conforme o disposto em seu art. 9°, aplicam-se subsidiariamente as normas da Lei 

n° 8.666/93. No art. 23, são indicados os critérios de aplicação de uma ou outra 

dentre as três modalidades (concorrência, tomada de preços e convite).  

 

 

1.6.1. Concorrência 

 

 

É a modalidade, segundo Medauar (2009), que possibilita a participação de 

qualquer interessado. Durante a habilitação devem comprovar os requisitos 

qualificados no edital. É utilizada em contratos de valores altos e para alienação de 

bens públicos, essa alienação pode ocorrer também através de leilão. 

Para Meirelles (2009), a concorrência pode ser a modalidade de licitação para 

a contração de grandes valores, admitindo a participação de qualquer licitante 

interessado, cadastrados ou não, desde que cumpra as condições solicitadas no 

edital, sendo convocados com antecedência mínimas previstas na lei, com ampla 
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publicidade oficial e pela imprensa. Sendo obrigatório nas contrações de obras, 

serviços e compras, seus valores limites devem ser estabelecidos pelo ato 

competente.  

Ocorre também na compra ou alienações de bens imóveis e na concessão de 

direito real de uso, independente do valor, para que haja um número maior de 

interessados para convocação. 

Alguns requisitos citados por Meirelles (2009, p. 316), são importantes para a 

concorrência como: “a universalidade, a ampla publicidade, a habilitação preliminar e 

o julgamento por Comissão. Admitindo a participação internacional de concorrentes, 

o consórcio de firmas e a pré-qualificação dos licitantes, conforme art. 42, 33 e 114, 

respectivamente da Lei 8666/93”. 

A universalidade, segundo  Meirelles (2009, p.316) 

 
É a possibilidade que se oferece à participação de quaisquer 
interessados na concorrência, independentemente de registro 
cadastral na Administração que realiza ou em qualquer outro órgão 
público. A lei nacional é clara no conceituar a concorrência como a 
modalidade de licitação em que se admite a participação de qualquer 
licitante através de convocação da maior amplitude, diversificando-a 
da tomada de preços, restrita aos interessados previamente 
cadastrados, observada a necessária habilitação. 

 

Sendo assim, além dos comprovantes da capacitação jurídica, técnica e 

financeira, a regularidade fiscal, é inaceitável a exigência de quaisquer outros 

requisitos para participar da concorrência, tais como registros especiais, estando 

deste modo infringindo o princípio da universalidade, estando inerente a essa 

modalidade de licitação. 

 

 

1.6.2. Tomada de preços 

 

 

 Para Di Pietro (2008, p.337) “a 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 a data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação”. 
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A tomada de preços ocorre entre os interessados que já estejam cadastrados, 

durante a habilitação. São convocados com antecedência prevista em lei, sendo 

publicado em imprensa oficial ou jornal particular. Deve conter as informações da 

licitação e o local onde pode ser retirado o edital. Admissível nas contratações de 

obras, serviços e compras com os valores estabelecidos podendo ser corrigido 

através de ato administrativo (MEIRELLES, 2009). 

 

 

1.6.3. Convite 

 

 

 O procedimento é simplificado, segundo Di Pietro (2008), a convocação dos 

licitantes deverá ser por escrito, com cinco dias úteis de antecedência, mediante 

carta convite dirigida a pelo menos três interessados, escolhidos pela unidade 

administrativa, e mediante edital, em local apropriado, da cópia do instrumento 

convocatório, podendo ser facultativa a publicação no Diário Oficial. 

Essa modalidade de licitação deverá ter no mínimo, três interessados do ramo 

pertinente a seu objeto, cadastros ou não, escolhidos e convidados pela unidade 

administrativa, podendo participar também aqueles que, não foram convidados, 

estiverem cadastrados na correspondente especialidade e manifestarem seu 

interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das propostas, conforme 

art. 22, §3° da Lei 8666/93 (DI PIETRO, 2008). 

 

 

1.6.4. Concurso 

 

 

Nesta modalidade pode participar qualquer interessado em executar o 

trabalho técnico, científico ou artístico, através da instituição de prêmio ou com 

pagamento aos vencedores. Nos projetos, cabe ao vencedor autorizar a 

Administração para a execução desde que seja conveniente, e dentro das normas 

previstas em lei (DI PIETRO, 2008). 
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Para Medauar (2009), esse procedimento tem um regulamento próprio. Cada 

concurso apresenta o seu regulamento, no qual os interessados deverão 

comparecer ao local onde se encontra o edital. 

É uma modalidade especial, conforme Meirelles (2009), atendendo aos 

princípios da publicidade e da igualdade entre os participantes. Tem como objetivo a 

escolha do melhor trabalho, sendo dispensável as formalidades que ocorre na 

concorrência. 

 

 

1.6.5. Leilão 

 

 

Segundo  Di Pietro (2008, p.360 - 366), 

 
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 possa oferecer 
o maior lance, igual ou superior ao da avaliação (art.22, §5°).O leilão 
é utilizado 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. Pelo art. 17, §6°, o leilão é cabível desde que o valor dos 
bens não supere o limite estabelecido no art. 23, II, b. 

 

A Lei n° 8.666/93 no seu art. 53 não estabelece o procedimento específico, 

remetendo a matéria à legislação pertinente. Essa modalidade de licitação é 

utilizada para alienação de bens móveis, desde que obedeça o art.17, que exige 

demonstração do interesse público e avaliação; citado também no art. 53 §1° sendo 

o valor da avaliação o preço mínimo de arrematação. 

 

 

1.6.6. Pregão 

 

 

  Di Pietro (2008, p.366) esclarece que o 
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Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e 
serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, 
em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e 
lances em sessão pública. O §1° do art. 2° da Lei n° 10.520/2002 
permite que o pregão seja realizado por meio da utilizado de 
recursos de tecnologia de informação, nos termos de 
regulamentação específica. Essa regulamentação foi feita pelo 
Decreto n° 5.450, de 31-5-2005. 

 

Esse procedimento, segundo Medauar (2009) se desenvolve por meio de 

vários atos da Administração e dos licitantes, todos eles constando do processo 

respectivo. Compreende uma fase interna, que precede da abertura do 

procedimento ao público, e uma fase externa, que se inicia com a publicação do 

aviso do edital de convocação. 

Difere-se dos demais tipos de licitação, devido estar estabelecido o valor do 

objeto licitado, tendo como aquisição bens e serviços comuns com padrões de 

desempenho e qualidade definidos no edital, através de especificações com 

descrições sucintas e óbvias (MEIRELLES, 2009). 

 

 

1.7. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 

 

Ao realizar obras e prestações de serviços a Administração deve se atentar 

ao projeto básico aprovado pela autoridade competente. Apresentar orçamentos 

através de planilhas detalhada e recursos orçamentários para o pagamento dos 

contratos. Por final a aprovação da minuta de edital pela assessoria jurídica da 

Administração. Essa fase domina-se interna, tudo ocorre antes do anúncio público 

da licitação (MEDAUAR, 2009). 

Na Lei 8.666/93 no seu artigo 7º, “as licitações para a execução de obras e 

para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 

seguinte sequência: I – projeto básico; II – projeto executivo e III – execução das 

obras e serviços”.  

O projeto básico segundo a Lei 8.666/93 em seu art. 6º, inciso IX significa: 

 
Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequada, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 
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de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos 
com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 
de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e 
de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações 
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 
para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

 

 Mais à frente o projeto básico será tratado detalhadamente no estudo de 

caso, objeto desta monografia. 

 Esse procedimento licitatório destina-se na contratação de obras ou serviços 

para de Mello (2011), deve existir todo esse processo acima citado, “sob pena de 

nulidade dos atos praticados e responsabilidade de quem lhe deu causa”. 

  Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008, p.367): 

 
O procedimento da concorrência é mais complexo, tendo em vista o 
maior vulto dos contratos a serem celebrados; é um pouco menos 
complexo na tomada de preços, em que o valor dos contratos é 
médio; e simplifica-se ainda mais no convite, dado o pequeno valor 
dos contratos. O procedimento da concorrência compreende as 
seguintes fases: edital, habilitação, classificação, homologação e 
adjudicação. 

 

Segundo Carvalho Filho (2015), existe outros aspectos ligados à formalização 

do procedimento, deixando estabelecido como será o processamento e julgamento 

dessa licitação. Que deverá conter uma comissão de licitação integrada por no 

mínimo três membros, devendo ser dois deles servidores públicos qualificados, 

todos deverão solidariamente responsáveis pelos atos da comissão, caso algum 
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desses membros se manifestarem uma opinião divergente deverá formalizá-la em 

ata da reunião. 
 

 

1.7.1. Edital 

 

 

Conforme Di Pietro (2008), a Administração realiza a divulgação dos contratos 

através da abertura da concorrência, com seus requisitos para participação, objeto, 

condições contratuais, onde os participantes poderão apresentar suas propostas 

desde que atendam as necessidades descritas neste edital. 

Para Medauar (2009, p.196) a Administração não pode descumprir esse 

procedimento, pois faz parte da lei interna da licitação, conforme citado no art. 41, 

caput da Lei 8.666/93: “A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 

A Lei 8.666/93 prevê a impugnação do edital administrativamente por quem 

pretende participar e já entregou o envelope. Podendo ser feito até o segundo dia 

útil antes da abertura dos envelopes na modalidade de concorrência (Medauar, 

2009). Essa impugnação não impede o licitante de participar do processo licitatório, 

conforme o art. 41, § 3º: “A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 

impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 

ela pertinente”. 

 

 

1.7.2. Habilitação 

 

 

Di Pietro (2008), considera essa a segunda fase, quando serão abertos os 

envelopes contendo toda documentação exigida no edital, devidamente assinada 

pelos licitantes presentes e pela Comissão, impedindo qualquer substituição 

posterior, causando assim prejuízo um ou outro e até mesmo benefício. 

Na Lei 8.666/93 no art. 27 menciona que “Para a habilitação nas licitações 

exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: I -
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 habilitação jurídica; II - qualificação técnica; III - qualificação econômico-financeira; 

V – cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII, do art.7º da Constituição Federal de 

1988”. 

No art. 37, inciso XXI da CF/88 permite que se exija documentos quanto à 

“qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. Para Di Pietro (2008), é possível pedir documentos referente à 

capacidade jurídica, “pois a Administração não pode celebrar contrato com pessoas 

físicas ou jurídicas sem a comprovação dos direitos e obrigações na ordem civil”. 

Essa exigência pode ser feita pela Administração Pública, apesar de não constar da 

Lei 8.666/93. 

 
  

1.7.3. Classificação 

 

 

Nessa fase a comissão de licitação, abre os envelopes com as propostas dos 

licitantes habilitados, em público. Verificando se cada proposta cumpri os requisitos 

do edital, como se o preço ofertado não está acima do limite legal e aos preços 

ofertados no mercado, através dos valores fixados pelo órgão oficial ou registro de 

preços (MEDAUAR, 2009). 

Para Bandeira Mello (2011), as propostas são admitidas por ordem de 

vantagens, conformidades e das avaliações descrita no edital. 

A classificação, segundo Medauar (2009) pode ocorrer pela proposta técnica 

primeira e em seguida pela proposta financeira, quando ocorre a desclassificação 

pela proposta técnica o licitante receberá de volta seu envelope lacrado com a 

proposta financeira. Todos os elementos que da proposta, como a própria proposta, 

as planilhas e as tabelas de custos serão analisados e rubricados pela comissão e 

pelos licitantes ali presentes. 

Na Lei 8.666/93, art. 48 e incisos “serão desclassificadas as proposta que: a) 

não atender às exigências do ato convocatório; b) com valor global superior ao limite 

legal para modalidade; c) com preços inexequíveis” (Medauar, 2009, p. 201). 

Para Medauar (2009) caso todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá oferecerá o prazo de oito dias úteis para que façam a 
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correção. Se a modalidade for convite esse prazo é de três dias úteis. Nessa fase 

cabe recurso, para cada item específico analisado. 

 

 

1.7.4. Homologação 

 

 

 A Lei n° 8.666/93 no art. 43, inciso VI cita a “deliberação da autoridade 

competente quanto à homologação e adjudicação do objetivo da licitação”. Trata-se 

de como o procedimento final, ou seja, a aprovação da licitação. 

 Nesse procedimento verifica-se há a ocorrência de qualquer vício em relação 

a ilegalidade, podendo ser anulada ou determinado sem saneamento quando 

possível. Após essa resolução poderá ser homologada, pela autoridade superior, 

através de interesse público comprovadamente, revogando a licitação (DI PIETRO, 

2008). 

Essa autoridade deve confirmar o julgamento e homologar ou solicitar a 

retificação da classificação na totalidade ou parcialmente, caso verifique 

irregularidade que seja corrigível ou até mesmo a anulação no julgamento 

(MEIRELLES, 2009). 

Conforme Hely Lopes Meirelles (2009, p. 312): 

 
Feita a homologação e determinada a adjudicação, a respectiva 
autoridade passa a responder por todos os efeitos e consequências 
da licitação, notadamente o mandado de segurança contra o 
julgamento. Isto porque, com a homologação, ocorre a superação da 
decisão inferior pela superior e, consequentemente, a elevação da 
instância administrativa. 

 

A anulação do julgamento ou do procedimento licitatório para Meirelles (2009) 

deve ser publicado para que o licitante possa realizar a interposição do recurso 

cabível. O despacho de homologação e de adjudicação tem efeito externo, devendo 

ser publicado na imprensa oficial, realizando uma convocação do adjudicatário, 

firmando o contrato com as condições e prazos estabelecidos. Com isso finaliza o 

procedimento licitatório, no contrato caso o vencedor apresentar recusa ou 

impedimento, o segundo classificado pode ser contratado, ou os demais vencedores 

caso persista a recusa ou impedimento. 
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1.7.5. Adjudicação 

 

 

Para Meirelles (2009, p. 379) “é o ato pelo qual a Administração, pela mesma 

autoridade competente para homologar, atribui ao vencedor o objeto da licitação. É o 

ato final do procedimento”.  

Considerado um ato declaratório, e não a celebração do contrato, ou seja, a 

através desse ato que a Administração declara o objeto da licitação ao vencedor, 

convocando para assinar o contrato. Após a prática desse ato convoca-se o 

vencedor para assinar o contrato (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 2008). 

A adjudicação produz os seguintes efeitos jurídicos conforme Meirelles (2009, 

p. 312): 

 

a) a aquisição do direito de contratar com a Administração 
nos termos em que o adjudicatário venceu a licitação; 

b) a vinculação do adjudicatário a todos os encargos 
estabelecidos no edital e aos prometidos na proposta; 

c) a sujeição do adjudicatário às penalidades previstas no 
edital e normas legais pertinentes se não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas; 

d) o impedimento de a Administração contratar o objeto 
licitado com outem; 

e) a liberação dos licitantes vencidos de todos os encargos 
da licitação e do direito de retirarem os documentos e 
levantarem as garantias oferecidas, salvo se obrigados, a 
aguardar a efetivação do contrato por disposição do edital 
ou norma legal. 

 

Para Carvalho Filho (2015), pode surgir obstáculos instransponíveis na 

contratação, não resultando atividade discricionária da Administração Pública em 

relação a adjudicar ou não o objeto contratado. A contratação pode não se 

consumar, ou não existe, sendo assim o contrato vai ser celebrado com o vencedor. 

 

 

1.8. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 

 

 Di Pietro (2008, p. 386) menciona que 
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O art. 49 da lei n° 8.666/93 prevê a possibilidade de revogação da 
licitação por interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, bem como a obrigatoriedade de sua anulação por 
ilegalidade, neste último caso podendo agir de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

 

O art. 49 § 1º, da Lei 8666/93 menciona que a anulação desse procedimento 

não gera obrigação de indenização, salvo no dispositivo no art. 59, parágrafo único 

que ressalva na hipótese de ilegalidade será imputável à própria Administração, 

nesse caso a Administração responsabilizará quem lhe deu a causa. 

Para Meirelles (2009), a anulação pode ser por ilegalidade no procedimento. 

Ocorre em qualquer fase ou tempo, desde que seja antes da assinatura do contrato, 

a Administração ou o Judiciário pode verificar e apontar a infringência à lei ou ao 

edital.  

Essas ilegalidades deverão ser apresentadas com clareza, pois caso não haja 

justa causa a anulação é inválida. Se o despacho anulatório for nulo por falta justa 

causa, considera-se desvio ou abuso de poder, onde a parte prejudicada poderá 

administrativamente ou judicialmente solicitar a declaração de nulidade, fazendo 

com que o ato ou procedimento seja anulado e o prejudicado terá o direito de 

receber o objeto licitado ou o ressarcimento dos prejuízos sofridos através da 

ilegalidade da anulação ou do julgamento da licitação (Meirelles, 2009).  

Para Di Pietro (2008, p.386) os (art. 49, § 1º e 2º e art. 59, parágrafo único)  

“são inúteis, porque, ainda que não estivessem presentes, as normas neles 

constantes seriam aplicáveis, pelo reconhecimento da autotutela administrativa 

como princípio inerente à função administrativa do Estado”. 

Segundo Di Pietro (2008), o Poder Judiciário, reconhece que Administração 

pode anular os atos ilegais e revogar atos inadequados ou impróprios, devendo 

respeita os direitos adquiridos, conforme a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal 

Federal: 

 
A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, 
apreciação judicial.  
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A anulação é decretada com a existência de vicio de legalidade no 

procedimento, podendo ser anulável quando há uma proposta desclassificável, não 

concedendo direito de defesa aos licitantes. Essa anulação poderá ser pela própria 

Administração, mas não haverá obrigação de indenizar os licitantes, exceto em 

casos em que o contratado já estivesse executado parte do objeto até o presente 

momento da invalidação (Carvalho Filho, 2015). 

 

 

1.9. SANÇÕES PENAIS DA LICITAÇÃO 
 

 

A Lei 8.666/93 prevê como crimes os procedimentos que desrespeitar o 

cumprimento das obrigações na licitação previstas nos arts. 89-91 e 93-98. As penas 

dependem do crime cometido. Variam de seis meses de detenção e multa, a qual 

não pode ser inferior a 2% nem superior a 5% do valor contratado na licitação ou na 

celebração com dispensa ou inexigibilidade de licitação. O crime pode ser cometido 

pelo agente do Poder Público ou até mesmo pelo licitante. A pena será a mesma 

para ambos (Bandeira de Mello, 2011). 

Esses crimes para Meirelles (2009) são: 

 
Ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público 
promovê-la, mas podendo qualquer pessoa provocar a iniciativa do 
Ministério Público, fornecendo-lhe os dados necessários para tanto. 
Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se está não 
for ajuizada no prazo legal. No mais, aplicam-se, subsidiariamente, 
os dispositivos do Código de Processo Penal nos arts. 110 a 108. 

 

Quando os autores do crime são servidores públicos, conforme art. 84 e 83 da 

Lei 8.666/93 ocorrem á perda do cargo, emprego ou mandato eletivo (Meirelles, 

2009). 

 

1.10. LICITAÇÃO E MANDADO DE SEGURANÇA 
 

 

O mandado de segurança serve para assegurar o direito impetrado por um 

licitante. Essa pretensão jurídica deve surgir durante o procedimento decorrendo e 

com o seguimento solicita deter (MELLO, 2011). 
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A Lei 12.016/09 que regula o mandado de segurança, supracitado no art. 7º, 

inciso III: 

 
Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 
fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia 
da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 
impetrante, caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar 
o ressarcimento à pessoa jurídica. 

 

Para Celso Antônio de Mello (2011, p.619) essa “medida cabe quando forem 

relevantes os fundamentos do pedido e a falta de suspensão do ato possa resultar 

na ineficiência da segurança, se a final concedida”.  

Quando há a concessão dessa medida cautelar, a Administração pode obter a 

revogação, através da importância e do custo do objeto licitado, estando em causa 

de interesse público e não detido por interesse particular. Contudo não haverá lesão 

irreparável ao impetrante, devido que os prejuízos sofridos sejam solucionados em 

perdas e danos, no qual a finalidade seja concedida a segurança (MELLO, 2011). 

 

 

1.11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

Recurso administrativo para Di Pietro (2008), significa os meios postos à 

disposição dos administrados para provocar o reexame dos atos da Administração. 

O art.109 da Lei n° 8.666/93 cita os recursos administrativos cabíveis dos atos 

decorrentes da licitação e do contrato como recurso, representação e pedido de 

reconsideração. O recurso em sentido estrito deve ser interposto no prazo de cinco 

dias úteis a contar da intimação ou da lavratura da ata, podendo ser na habilitação 

ou inabilitação; julgamento das propostas; anulação ou revogação da licitação; 

indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; rescisão do contrato, no art. 79, inciso I da Lei 8.666/93; aplicação 

das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

Os recursos para Carvalho Filho (2015) são realizados através de 

instrumentos formais, devido a via administrativa exige-se que deverá acatar o 

princípio da publicidade e do formalismo, garantido assim a legalidade tanto para o 

administrado como para a Administração. Fazendo com que o administrado 
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apresente o elemento do inconformismo, pode ser apresentada essa contrariedade 

através de um recurso administrativo. 

 

 

2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

 

Na Lei 7.347/85, art. 1º e incisos, considera ação civil pública instrumento 

processual: 

 
Sem prejuízo de ação popular, as ações de responsabilidade por 
danos morais e patrimoniais, ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valores artísticos, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração 
da ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de 
grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social.  

 

A CF/88 menciona no art. 129, inciso III que “são funções do Ministério 

Público, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. 

Conforme a Lei 7.347/85 (alteração pela Lei 11.448/2007) art. 5º, e incisos, 

possuí legitimidade para propor ação principal e cautelar o “Ministério Público; 

Defensoria Púbica; a União, os Estados, os Municípios; as autarquias empresas 

públicas, fundações, sociedades de economia mista; a associação”. Essas 

associações devem estar constituídas no mínimo há um ano nos termo da lei, tendo 

como “finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à 

ordem econômica, à livre concorrência ou patrimônio artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico”. 

A ação civil pública deverá ser proposta, segundo o art. 2º da Lei 7.347/85: 

 
(…) as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local 
onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para 
processar e julgar a causa. 
Parágrafo Único – A propositura da ação prevenirá a jurisdição do 
juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a 
mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 
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A Ação civil pública segundo Di Pietro (2008) “pode ser proposta em caso de 

lesão ou ameaça de lesão, em ação principal e cautelar”. O art. 4º da Lei 7.347/85, 

explica que: 

 
Poderá ser ajuizado ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, 
inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, 
étnicas ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

Para Carvalho Filho (2015), o Ministério Público consagra com base nos bens 

jurídicos, a defesa de proteção á moralidade administrativa através da ação civil 

pública. 

 

 

2.1. FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

O Ministério Público, de acordo Di Pietro (2008), atua na ação civil pública 

como: autor; se não estiver como parte, será obrigado participar como fiscal da lei  

(art. 5º, § 1º, da Lei 7.347/85); será executado o autor que não fizer no prazo de 

sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória no art. 15, da lei 

acima citada; assumindo titularidade ativa quando houver a desistência infundada ou 

abandono da ação pela associação legitimada, citado no art. 112 do Código de 

Defesa do Consumidor; realizar inquérito civil previsto no art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 

e no art. 129, inciso III, da CF/88. 

O art. 127, da CF/88, descreve que o “Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. 

 

 

3. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O controle administrativo segundo Carvalho Filho (2015), está relacionado 

com as instituições administrativas, atuando de forma fiscalizadora na parte 
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financeira da Administração direta e indireta, analisando a legalidade nos atos 

administrativos e suas condutas. 

Esse controle fundamenta-se no princípio da legalidade, uma vez que todo 

processo no âmbito da Administração Pública deve estar descrito na lei. Também no 

princípio das políticas administrativas, onde a própria Administração descreve suas 

diretrizes, metas prioridades e planeja que sua atividade administrativa esteja 

pautada de forma eficiente e rápida. Levando em consideração que a sua principal 

atividade administrativa deve ser o interesse público, sendo exigido o controle 

administrativo, não apenas no âmbito da legalidade; mas o controle deve existir nos 

objetivos que serão alcançados como o gerenciamento na coletividade (CARVALHO 

FILHO, 2015). 

Para Carvalho Filho (2015, p. 975) controle administrativo é “o conjunto de 

mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de 

fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de 

Poder”. Na fiscalização verifica-se a atividade dos órgãos e dos agentes 

administrativos e a finalidade pública para a Administração. Já na revisão corrige as 

condutas administrativas, para que seja atendido o interesse coletivo.  

O controle para (Carvalho Filho, 2015, p. 975-976) atua de forma bem ampla, 

sendo aplicado em todas as atividades administrativas, tanto nos atos 

administrativos no Executivo, Legislativo e no Judiciário. Esses “mecanismos de 

controle vão assegurar a garantia dos administrados e da própria Administração no 

sentido de ver alcançados esses objetivos e não serem vulnerados direitos 

subjetivos dos indivíduos nem as diretrizes administrativas”. 

 O controle legislativo é realizado pelo Poder Legislativo nos atos da 

Administração Pública, através de representação popular, exercendo a função 

fiscalizadora das condutas administrativas. O controle judiciário é feito pelo Poder 

Judiciário, no qual esse Poder irá tomar decisões em relação à legalidade de atos 

administrativos, onde há conflito de interesses. Já o controle administrativo é dirigido 

pela Administração Pública, onde essa mesma que fiscaliza e revisa seus próprios 

atos, podemos chamar esse controle de autotutela (CARVALHO FILHO, 2015). 

Alexandre Mazza (2015) informa que o controle interno ocorre em 

internamente entre os órgãos e os agentes, e no controle externo o órgão 

fiscalizador encontra-se em outro Poder. 
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Quanto à natureza do controle pode ocorrer em relação à legalidade e de 

mérito.  

Na informa que na legalidade analisa-se “(...) a compatibilidade da atuação 

administrativa com o ordenamento jurídico. O controle da legalidade pode ser 

exercido pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário” (MAZZA, 2015, p.856). 

O controle do mérito “(...) é exercido somente pela própria Administração 

quanto aos juízos de conveniência e oportunidade de seus atos. Não admite de atos 

administrativos pelo Poder Judiciário, exceto quanto aos atos praticados pelo próprio 

Judiciário no exercício da função atípica” (MAZZA, 2015, p.856). 

No âmbito da Administração o controle pode ser através de subordinação, 

ocorre quando é realizada pela autoridade superior hierárquica dentro da própria 

Administração e o controle por vinculação, a fiscalização e de revisão é realizado por 

uma pessoa e analisa os atos praticados por outra pessoa. Esse é o controle de 

caráter externo (CARVALHO FILHO, 2015). 

Quanto à oportunidade o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. 

Para Carvalho Filho (2015, p.980) o controle prévio ou a priori “é o exercido antes de 

consumar-se a conduta administrativa. Tendo a natureza preventiva”. O controle 

concomitante “é aquele que se processa à medida que se vai desenvolvendo a 

conduta administrativa. Tendo aspectos preventivos e repressivos, conforme o 

andamento da atividade administrativa”. O posterior ou a posteriori pode revisar os 

atos já praticados, podendo confirmá-los ou para corrigi-los. 

Para Alexandre Mazza (2015) na iniciativa o controle pode ser de: ofício 

“quando não há necessidade de provocação da parte interessada” ou provocado 

“esse depende da iniciativa parte interessada”. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 
 

 No Direito o estudo de caso pode ser feito a partir de um precedente 

jurisprudencial, podendo ser de um mesmo tema, ou a partir de um problema prático 

e real, como o que apresentado nessa monografia. 

Segundo Antonio Chizzotti (2006, p.102) o estudo de caso é: 
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É uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de 
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou 
de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de 
uma experiência, ou avalia-la analiticamente, objetivando tomar 
decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora. 

 

 Considera o caso como uma iniciativa de complexas condições socioculturais 

envolvendo uma situação. Pode retratar uma realidade como será na presente 

monografia, em relação ao PROJETO BÁSICO da licitação 016/2016, quanto na 

revelação da multiplicação dos aspectos globais presentes na situação da Ação Civil 

Pública (CHIZZOTTI, 2006). 

Para que seja possível (CHIZZOTTI, 2006) o desenvolvimento do estudo de 

caso deverá conter três fases: a) seleção e delimitação do caso; b) trabalho de 

campo; c) organização e redação do relatório. 

Chizzotti (2006, p.102-103) comenta que a: 

 
seleção e delimitação do caso são decisivas para a análise da 
situação estudada. O caso deve ter uma referência significativa para 
merecer a investigação e, por comparações aproximativas, apto para 
fazer generalização a situações similares ou autorizar inferências em 
relação ao contexto da situação analisada. 
A delimitação deve ser precisa os aspectos e os limites do trabalho a 
fim de reunir informações sobre um campo específico e fazer as 
análise sobre objetos definidos a partir dos quais se possa 
compreender uma determinada situação. 

 

Na fase acima citada selecionou-se a Ação Civil Pública nº 

0005433.20.2016.8.16.0190, delimitou-se que será analisado o projeto básico 

oriundo da licitação nº 016/2016. 

Na realização do trabalho de campo, Antonio Chizzotti (2006, p.103) observa 

que ele reunirá e 

 
organizar um conjunto comprobatório de informações. A coleta de 
informações em campo pode exigir negociações prévias para se 
aceder a dados que dependem da anuência de hierarquias rígidas ou 
da cooperação das pessoas informantes. As informações são 
documentadas, abrangendo qualquer tipo de informação disponível, 
escrita, oral, gravada, filmada que se preste para fundamentar o 
relatório do caso que será, por sua vez, objeto de análise pelos 
informantes ou por qualquer interessado. 
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Conforme acima citado, durante essa fase realizou-se a busca das 

informações através da habilitação de um advogado para ter acesso a Ação Civil 

Pública, para baixar o processo digitalizado, durante o andamento da ação qual 

estava selecionada no Processo Judicial Digital como sigiloso, mas após a juntada 

de petição de manifestação da parte no dia 20 de setembro de 2017, houve a 

liberação de todo processo e as informações disponíveis foram gravadas em um pen 

drive. 

 Com relação à organização e a redação do relatório, para Antonio Chizzotti 

(2006, p.103) todos os documentos devem: 

 
Serem reduzidos ou indexados segundo critérios predefinidos a fim 
de ser constituam em dados que comprovem as descrições a as 
análises do caso.  
O relatório poderá ter um estilo narrativo, descritivo, analítico, ser 
ilustrativo ou não, filmado, fotografado ou representado. Seu objetivo 
é apresentar os múltiplos aspectos que envolvem um problema, 
mostrar sua relevância, situá-lo no contexto em que aconteceu e 
indicar as possibilidades de ação para modificá-lo. 

 

Durante a organização o processo foi salvo na íntegra em um pen drive e 

salvou-se numa pasta no computador. Em seguida imprimiu-se os ofícios do 

Observatório Social emitido durante o ato administrativo, o pedido de esclarecimento 

dos vereadores ao prefeito, as petições realizadas e esses documentos foram 

arquivados em uma pasta todos os documentos mencionados estão em anexo a 

esta monografia.  

A elaboração do relatório deste estudo de caso será analítico, através da 

análise desses documentos impressos, apresentando que durante a fase do 

procedimento licitatório houve falha na elaboração do projeto básico da licitação, 

conforme descrição nos processos administrativos e em seguida na petição inicial da 

Ação Civil Pública. 
 

 

4.1. ESTUDO DE CASO – LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 016/2016: PROJETO 
BÁSICO 
 

No ato convocatório deverá conter todas as informações importantes e 

pertinentes à licitação. Caso essas informações não estejam contempladas no ato 

convocatório, haverá vício invencível. Os licitantes poderão sentir necessidades de 
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esclarecimentos complementares. A Administração deverá se dispor a prestar esses 

esclarecimentos e informações. Caso esses esclarecimentos causem algum tipo de 

alteração nos termos do ato convocatório, existirá vício e provavelmente a nulidade 

(JUSTEN FILHO, 2010). 

Através dessa análise teórica o edital em análise apresentou obscuridade nas 

informações do edital e do processo administrativo, desde as planilhas de custo, a 

comprovação de vista técnica.  

No item visita técnica nada mais foi disposto além do que estava descritivo no 

edital, descrevendo vários bairros de Maringá, e as feiras livres que deveriam serem 

lavadas e desinfetadas. Essa visita técnica é muito ampla e abrangente, não sendo 

clara e precisa. Pois o serviço prestado não será em um único local. Desse modo 

acarreta uma série de fragilidade e obscuridades no edital, causando vários 

questionamentos importantes que ficariam inteiramente sem esclarecimentos. 

Inviabilizando a isonomia entre os licitantes e a transparência do procedimento. 

No art. 3º da Lei 8.666/03 menciona que: 

 

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. 
 

É projeto básico que vai definir que tipo de serviço será executado. Para 

Carvalho Filho (2015), a Administração deve “antes de providências necessárias à 

contratação, delinear o projeto da obra, indicando os motivos que levam à sua 

realização, a extensão, o tempo que deve durar, a previsão dos gastos, e outros 

elementos definidores”. Esse projeto deve estar devidamente aprovado pela 

autoridade competente. 

Por questão metodológica o estudo de caso da licitação nº 016/2016 

delimitará a discussão para o tópico “projeto básico”, o qual foi questionado pelo 

Observatório Social, Câmara dos Vereadores e Ministério Público através da Ação 

Civil Pública. 
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O estudo de caso partiu do exame dos ofícios nº 088/2016 e nº 098/2016 do 

Observatório Social; documento do Poder Legislativo solicitando a suspensão 

imediata da Concorrência 016/2016 em 07 de julho de 2016; Ação Civil Pública nº 

0005433-20.2016.8.16.0190 a partir da petição inicial e as decisões jurisprudenciais, 

vez que fez menção as decisões que envolve o tema tratado, qual seja: o projeto 

básico. 

A licitação em questão, na modalidade concorrência, nos termos do art. 6º, 

inciso IX, da Lei 8.666/1993, deve ser procedido da elaboração do “projeto básico”, 

que pode ser assim definido: 
 

O projeto básico deverá representar uma projeção detalhada da 
futura contratação, abordando todos os ângulos de possível 
repercussão para a Administração. Abordando as questões técnicas, 
as financeiras, os prazos, os reflexos ambientais (Marçal Justen 
Filho, 2010, p.133). 

 

O Observatório Social solicitou requerimento de impugnação do edital da 

concorrência através do Ofício nº 098/2016 no dia 21/06/2016, cuja abertura dos 

envelopes ocorreria no dia 29/06/2016, devido a falta de informações e dados 

imprescindíveis para a formação do projeto básico. 

 O Tribunal de Contas da União delibera que: 

 
A ausência ou a deficiência de projeto básico é causa de atrasos e 
cancelamentos das licitações, superfaturamento, aditamentos de 
contratos desnecessários, entre outros fatores que causam enormes 
prejuízos à Administração Federal, em vista de não ficarem 
demonstradas a viabilidade e a conveniência da execução de 
determinada obra ou serviço. (Acordão 3018/2009 Plenário Sumário) 

 

Durante o processo administrativo observou-se a obscuridade no processo 

licitatório e nas cláusulas do edital, causando assim um descumprimento do princípio 

da competitividade e da igualdade, conforme jurisprudência abaixo, do Tribunal de 

Contas da União: 

 
Os editais de licitação devem estabelecer os requisitos necessários à 
elaboração do projeto básico de obras e às composições dos custos 
unitários dos serviços e definir, de forma clara e objetiva, os critérios 
que permitam selecionar a melhor proposta para a Administração. 
(Acordão 62/2007 Plenário Sumário) 
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Alguns elementos relevantes do projeto básico não foram contemplados na 

licitação em análise apontado página 03 da Ação Civil Pública, que o Observatório 

Social comunicou à Promotoria no dia 09/06/2016 através do Ofício nº 101/2016, 

solicitando esclarecimento da concorrência devido “a inexistência de estudo, 

informações ou dados imprescindíveis para a formação do projeto básico”. 

Para Marçal Justen Filho (2010) “o projeto básico não se destina a disciplinar 

a execução da obra ou do serviço, mas a demonstrar a viabilidade e convivência de 

sua execução”. 

Na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, citado na obra de Marçal 

Justen Filho (2010, p.134): 
 

O projeto básico é peça indispensável ao processo licitatório, haja 
vista sua finalidade essencial de permitir que todos os licitantes 
saibam com clareza o que a Administração busca contratar, 
propiciando, assim, condições isonômicas de competitividade. Dessa 
forma, a sua incompletude pode resultar em restrição ao caráter 
competitivo do processo licitatório. (Acordão nº 1.564/2009, Plenário, 
rel. Min. André Luís de Carvalho) 

 

Questionou-se a inexistência de pesquisa de preços de mercado com 

orçamentos detalhados para a composição dos preços máximos estimados no edital, 

segundo Marçal Filho (2010) se não houver esse orçamento detalhado, a 

Administração não teria qualquer previsão quantos aos preços unitários. Logo, a 

fixação de critérios de aceitabilidade seria impraticável ou simplesmente simbólica. 

Essa existência do orçamento vem sendo ampliadas decorrentes da atuação dos 

órgãos de controle. Tornando-se uma das preocupações centrais do próprio Tribunal 

de Contas da União e havendo risco de fixação de critérios tão rigorosos que a 

licitação se torne uma questão secundária. 

Marçal Justen Filho (2010, p.134) aponta que em relação ao projeto básico: 

 
Deve evidenciar que os custos são compatíveis com as 
disponibilidades financeiras; que todas soluções técnicas possíveis 
foram cogitadas, selecionando-se a mais conveniente; que os prazos 
para execução foram calculados; que os reflexos sobre o meio 
ambiente foram sopesados etc.  

 

A Câmara dos Vereadores solicitou ao prefeito da época, a imediata 

suspensão da concorrência no dia 07/07/2016, considerando que “inexistência de 
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Plano Municipal de Resíduos Sólidos, previsto na Lei Federal nº 12.305/2010 como 

um dos principais e mais importantes instrumentos necessários para o alcance do 

objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos”. 

A Lei 12.305/2010 cita em seu art.18, § 8 que: 

 
Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para 
o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, 
ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 
relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou 
para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 
§ 8o  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação ou 
a operação de empreendimentos ou atividades devidamente 
licenciados pelos órgãos competentes.  

 

Dentre as irregularidades apontadas do projeto básico considera-se 

indispensável a inexistências de planilha de custos e valores unitários no edital e no 

processo administrativo. Segundo Marçal Justen Filho (2010, p.134), para o Tribunal 

de Contas da União a jurisprudência abaixo esclarece que: 

 
A elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim 
considerado aquele que possua os elementos descritivos e que 
expressa a composição de todos os custos unitários, é 
imprescindível para a realização de qualquer obra pública, 
resguardando a Administração Pública de sobre preços e 
manipulação indevida no contrato original. (Acórdão nº 2.737/2009, 
Plenário, rel. Min. Raimundo Carreio) 

 

A licitação em estudo, conforme citado na página 04 da Ação Civil Pública no 

item i, “que a referida licitação inspira atenção, zelo, cuidado e cautela, tendo em 

vista trata-se da prestação de um serviço essencial à população”, para garantir a 

preservação do meio ambiente e a saúde pública.  

 Segundo orientações do Tribunal de Contas da União observa-se que: 

 
A estimativa e o detalhamento dos tipos se serviços a serem 
executados, desde que acompanhados de fundamentação técnica e 
compatível com o trecho em questão, podem servir para atender a 
exigência de projeto básico, sempre que tais serviços, além da 
natureza emergencial, forem de baixa complexidade executiva. 
(Acórdão 53/2007 Plenário Sumário) 
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Para o Observatório Social após a Prefeitura do Município de Maringá ter 

respondido o Ofício nº 088/2016, “não sanou as ilegalidades do edital e do processo 

administrativo”, devido a esse motivo resolveu enviar um ofício comunicando à 

Promotoria, considerando que as respostas recebidas do município foram 

insatisfatórias. 

 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
NULIDADE DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. FLAGRANTE 
EQUÍVOCO DA BANCA EXAMINADORA. OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. 
POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. OS 
ATOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO ESTÃO 
VINCULADOS À ORDEM LEGAL, SOB PENA DE SEREM 
CONSIDERADOS NULOS, DEFEITUOSOS, EIVADOS DE 
ILEGALIDADES. DESSA FORMA, O MOTIVO, A FORMA E A 
FINALIDADE DOS ATOS SEMPRE DEVEM RESPALDAR-SE NO 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PARA ENTÃO SIM, EM NÃO 
HAVENDO ÓBICE LEGAL, SEREM CONSIDERADOS LEGÍTIMOS. 
2. NESSE DESCORTINO, RELEVANDO-SE O CASO EM TELA, 
IMPERIOSO REGISTRAR QUE QUALQUER DISPOSIÇÃO 
INSERTA NO EDITAL DE UM CERTAME NÃO PODE 
SOBREPUJAR A NORMA LEGAL, SOB PENA DE OFENSA AO 
ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE, EM ATENÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, SUBMETE A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA AOS DITAMES DA LEI, O QUE IMPLICA A IDÉIA DE QUE 
A SUA "VONTADE" DEVE SER DECORRENTE DE LEI. 3. NO 
CASO EM COMENTO, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEIXOU DE 
AGIR CONFORME O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL E 
O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, POIS, DE FORMA EQUIVOCADA, 
APLICOU COMO PARÂMETRO DE CORREÇÃO DE 02 (DUAS) 
QUESTÕES OBJETIVAS A REDAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR - LEI Nº 8.078/90, DIPLOMA NÃO PREVISTO 
NO EDITAL DO CONCURSO. 4. APELO NÃO PROVIDO. 

(TJ-DF - APL: 136873120078070001 DF 0013687-31.2007.807.0001, 
Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 07/04/2010, 1ª 
Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2010, DJ-e Pág. 149) 

 

Conforme citado do documento da Câmara dos Vereadores no dia 

07/07/2016, na linha III, “o estudo revelando que os valores previstos no edital 

representam um custo 117% mais caro a gestão pública dos mesmos serviços, ou 

seja o valor de R$ 30.426.159.10 (trinta milhões quatrocentos e vinte e seis e 

cinquenta e nove reais e dez centavos). 

Quando ocorre superfaturamento no processo licitatório segue abaixo a 

jurisprudência que julga esses processos: 
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APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO MEDIATO. SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, LIMPEZA E 
COLETA DE LIXO. MUNICÍPIO DE UNIÃO PAULISTA. AGRAVO 
RETIDO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DESENTRANHAMENTO 
DA SEGUNDA CONTESTAÇÃO. Preclusão consumativa para o 
oferecimento da segunda defesa. Regularização da processual 
relativamente à primeira defesa. Inocorrência de cerceamento de 
defesa. Ausência de repercussão danosa. Decisão mantida. Negado 
provimento ao agravo retido. ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Ilegalidades no processo licitatório. 
Inobservância de prazos. Direcionamento. Fracionamento do objeto 
para estabelecer valor compatível com a modalidade Convite. 
NATUREZA JURÍDICA. Improbidade administrativa não se limita à 
violação de princípios, pura e simplesmente, porquanto sua 
configuração considera a ofensa das regras que subjazem no topo 
do sistema constitucional que rege a Administração Pública, 
concomitantemente com regras que, no plano infraconstitucional, 
integram e dão sentido ao conjunto de princípios e regras 
constitucionais aplicáveis ao setor público. ELEMENTO SUBJETIVO. 
O enquadramento da conduta ímproba na hipótese legal (artigo 11, 
da Lei n. 8.429/92) depende da demonstração da atuação dolosa do 
agente. Ilegalidade não determina inexoravelmente a improbidade. 
Configuração do ilícito previsto no art. 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa. Prefeita do Município de União Paulista. 
Direcionamento da contratação em favor da única empresa licitante 
situada na cidade administrada pela alcaide. Alteração do edital do 
certame no último dia para apresentação das propostas. Redução do 
prazo de execução contratual de 12 para 09 meses. Inobservância 
do prazo exigido para a publicidade da retificação. Aditamento 
contratual. Prorrogação dos serviços por mais doze meses. 
Acréscimo da despesa com o serviço de limpeza urbana para o 
mesmo exercício. Extrapolação do limite previsto para a modalidade 
convite. Ofensa ao princípio da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e competitividade. Má-fé do agente que se coaduna com 
todo o conjunto probatório. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 
(TJ-SP - APL: 00007571120138260334 SP 0000757-
11.2013.8.26.0334, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de 
Julgamento: 12/08/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: 12/08/2015) 

 

Os pontos acima relacionados foram estudados para demonstrar como um 

projeto básico com falhas na sua elaboração induz a Administração a executar o 

processo licitatório na obscuridade da lei apresentado falhas nos requisitos básicos 

previstos no art. 6º, inciso IX da Lei 8.666/1993.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar de toda a discussão gerada na licitação nº016/2016, houve a 

adjudicação do contrato com a empresa vencedora, a qual manteve contrato com a 

Administração pelo período de 12 meses. 

Após, o prazo estabelecido poderia ou não haver renovação do contrato. 

A Prefeitura de Maringá, no dia 26/07/17, apresentou a notificação da rescisão 

de contrato de prestação de serviços, notificando a empresa vencedora que não 

possui interesse na continuidade dos serviços prestados a partir de 31/07/17. No dia 

01/09/17 a mesma enviou uma manifestação informando que após o término 

contratual reassumiu a execução, passando a prestar o serviço público de forma 

direta. Sendo assim requereu avaliação sobre eventual perda do objeto da 

demanda, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 

A empresa não mostrou interesse em continuar com a prestação de serviços 

e com município de Maringá. 

No dia 12/09/17 o Ministério Público tinha como objeto da Ação Civil Pública a 

declaração de nulidade de todos os atos do processo licitatório da concorrência nº 

016/2016, mas nada opôs quanto ao pedido do município em reassumir o serviço de 

coleta de lixo.  

No dia 20 de setembro de 2017 houve juntada de petição de manifestação da 

parte para extinção da Ação Civil Pública, sem a resolução do mérito, com a 

concordância da Prefeitura em retomar os serviços.  
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CONCLUSÃO 

 

 

O edital apresentou obscuridade, pois conforme o art. 40 da Lei 8.666/93 

deveria ser de forma clara, através do esclarecimento da visita técnica, 

inviabilizando totalmente a isonomia dos licitantes bem como a transparência do 

procedimento licitatório. 

Principalmente no projeto básico através da falta de orçamento detalhado, 

onde não há uma previsão legal do preço unitário do serviço prestado, causando 

assim uma grande preocupação do Tribunal de Contas da União. Em relação a 

destinação dos resíduos sólidos não foi apresentado como seria a reutilização, 

reciclagem, compostagem, recuperação, sendo que o Decreto Municipal prevê uma 

destinação final adequada. 

Mesmo com todas essas irregularidades a contratação aconteceu, não 

respeitando a Lei 8.666/93 e nem a CF/88, fazendo com que todos os princípios 

fossem desrespeitados. Fazendo-se valer o edital que judicialmente foi solicitado 

sua anulação através da Ação Civil Pública,  
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