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RESUMO 

O princípio da licitação impõe que a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios só poderá contratar obras, serviços, compras e alienações mediante 

processo de licitação pública estabelecido em lei. Este princípio pode ser 

ressalvado nos termos do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, que o prevê e o 

delineia. As ressalvas justificam-se pela ausência, no caso concreto, de algum 

dos pressupostos da licitação. É a falta do pressuposto jurídico da licitação que 

legitima a autorização legislativa prevista no § 2º do artigo 42 da Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993. Este dispositivo estabelece que podem ser 

adotados normas e procedimentos de agência oficial de cooperação estrangeira 

ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, em detrimento dos 

procedimentos licitatórios previstos em nosso ordenamento, quando as obras, 

serviços ou aquisição de bens forem custeados com recursos provenientes de 

financiamento ou doação daquelas entidades. Este dispositivo estabelece as 

condições em que se permite a adoção de tais normas e procedimentos, sendo 

certo que estes somente poderão ser efetivamente adotados pelas entidades 

governamentais se forem plenamente compatíveis com os preceitos 

constitucionais do País, bem como com as normas-princípio da nossa legislação 

infraconstitucional sobre a matéria. No entanto, verifica-se que nem sempre existe 

a compatibilização absoluta entre as Políticas e Diretrizes dos organismos 

financeiros internacionais e a nossa legislação pátria, havendo diversos pontos 

das guidelines do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD que conflitam com 

leis e princípios do ordenamento brasileiro que não podem ser derrogados ou 

mitigados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Princípio da licitação. Pressupostos da licitação. Artigo 42, § 2º, da Lei 
Federal 8.666/93. Políticas e Diretrizes do BID e do BIRD. Conflito de regras. 



 

ABSTRACT 

The principle of bidding mandates public administration, either direct or indirect of 

any of the powers of the Union, the States, the Federal District and of the Cities, to 

only engage into contracts of works, services, acquisitions and disposals through a 

public bidding process provided by law. This principle may not be applicable under 

the terms of article 37, XXI, of the Federal Constitution establishing its provision 

and outline. In practical terms, this non-applicability is grounded on the absence of 

some of the bidding prerequisites. Lack of a legal bidding prerequisite legitimates 

the legal authorization provided by § 2nd of article 42 of Federal Law n. 8.666 of 

June 22, 1993. This provision establishes the possibility of a legal adoption of 

guidelines and procedures of official foreign aid agencies or multilateral financial 

organization of which Brazil is a part of, rather than engaging into bidding 

procedures provided in our legal order, whenever works, services or acquisition of 

goods are funded by resources originated from financings or donations from those 

entities. It also establishes the conditions allowing the adoption of such guidelines 

and procedures while their effective applicability by those government institutions 

are compatible in its entirety to the constitutional precepts of the Country, as well 

as to guideline-principle of our infra-constitutional legislation on the issue. 

However, not always there is an absolute compatibility between Policies and 

Guidelines of international financial organizations and of our in-country legislation; 

in fact, there are various issues in the guidelines of the Inter-American 

Development Bank (IDB) and in the International Bank of Reconstruction and 

Development (IBRD – World Bank) conflicting with laws and principles of the 

Brazilian legal order, which must not be derogated or mitigated. 

 

KEY-WORDS: 

Bidding Principle. Bidding Prerequisites. Article 42, § 2nd, Federal Law 
8.666/93. Inter-American Development Bank (IDB)´s and International Bank 
of Reconstruction and Development (IBRD-World Bank)´s Policies and 
Guidelines. Conflicting rules. 
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Introdução 

 
Rotineiramente as entidades governamentais trabalham com o conceito 

econômico da escassez. Precisam eleger politicamente as atividades a serem 

desenvolvidas, em detrimento de outras, diante da falta de recursos para atender 

a todas as demandas da sociedade. 

É nesse contexto que se verifica a importância dos organismos financeiros 

multilaterais na consecução de objetivos públicos de inegável importância, que 

são viabilizados pela utilização de recursos oriundos de fontes externas, ora 

repassados na forma de doação, ora como um empréstimo concedido a juros 

mais baixos. 

O objeto central de estudo do presente trabalho é a autorização legal prevista no 

§ 5º do artigo 42 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe 

que as normas e procedimentos de agência oficial de cooperação estrangeira, ou 

de organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, podem ser 

adotados nas licitações financiadas, total ou parcialmente, com os recursos 

daquelas entidades, desde que atendidos os requisitos previstos em tal 

dispositivo. 

A adoção destas normas e procedimentos consiste numa exceção à regra de que 

as contratações da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem ser 

precedidas de procedimento licitatório previsto em lei. 

Na prática, assiste-se a intensos debates acerca de eventuais desconformidades 

entre as normas e procedimentos de tais organismos internacionais e o 

ordenamento jurídico pátrio, sendo perceptível que, em alguns casos, trata-se 

apenas de um conflito aparente de regras. Em outros, contudo, tais 

desconformidades apresentam maior complexidade, havendo maior discussão 

doutrinária e jurisprudencial sobre elas. 
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Este trabalho foi estruturado no sentido de contextualizar a incidência do 

dispositivo em questão, analisando seu alcance e a validade de sua aplicação 

dentro de nosso sistema. 

O capítulo I estabelecerá as diretrizes constitucionais sobre as licitações públicas 

no Brasil, cuidando do tratamento dado ao instituto pela nossa legislação 

ordinária, e ressaltando sua importância, objetivos e princípios. Será dada 

especial atenção para as licitações internacionais, às quais a Lei Federal 8.666/93 

estabelece regime próprio, e em cujo âmbito é aplicável o § 5º do artigo 42, objeto 

deste trabalho.  

O capítulo II tratará especificamente deste dispositivo legal, e dos casos em que 

seu comando é cabível. Será explicitada a importância de que sejam respeitadas 

as condições de sua válida aplicação, e os limites a ela imputáveis. Dentre estes 

limites, verificar-se-á que devem ser respeitados os preceitos constitucionais 

sobre a matéria, bem como as regras-princípio da legislação infraconstitucional do 

País.  

Ainda no capítulo II o trabalho fixará seu foco especialmente em duas 

organizações internacionais, em razão da importância de suas atuações no 

âmbito das políticas públicas nacionais e da presença constante no trato da coisa 

pública: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, este último integrante do Grupo 

Banco Mundial. 

O capítulo III destinar-se-á ao estudo da atuação de tais Bancos, das 

semelhanças e dos conflitos, aparentes ou não, que são identificados pela 

doutrina e tribunais entre as chamadas guidelines de tais organismos e o 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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Capítulo I – Licitação no contexto do ordenamento jurídico brasileiro 
 

Por disposição expressa da Constituição Federal, a Administração Pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, por regra, só pode contratar obras, serviços, compras e 

alienações após regular processo de licitação pública. 

O texto constitucional, no caput do seu artigo 175, ainda explicita tal exigência nos 

casos de concessão ou permissão de serviços públicos, nos seguintes termos: 

“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos”. 

Para esta última hipótese específica a Carta Magna não faz qualquer ressalva, 

pelo contrário, estabelece que as concessões e permissões de serviços públicos 

serão sempre realizadas após procedimento licitatório. 

A necessária realização de uma licitação pública, que pelo inciso XXI do artigo 37 

da Constituição deve se realizar “nos termos da lei”, decorre diretamente dos 

princípios da legalidade, da isonomia e da moralidade pública. Assim, embora o 

princípio da licitação tenha alcançado status constitucional expresso somente a 

partir de 1988, a sua imperatividade vem implícita na própria estrutura do nosso 

Estado de Direito. 

Disso decorre que, sempre que for caso de ampliação da esfera jurídica de 

particulares, e havendo mais do que um interessado, será imprescindível a 

observância de um processo objetivo, com etapas previamente estipuladas, 

visando a garantia dos princípios basilares de nosso ordenamento. 

Nesse contexto, segundo conceito do eminente Professor Celso Antônio Bandeira 

de Mello, licitação é: 

 

o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa 
governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, 
realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de 
obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo 
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condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados 
na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele 
mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente 
estabelecidos e divulgados1. 

 

A necessária observância de um procedimento estabelecido em lei, em que 

estejam assegurados os princípios da isonomia, da publicidade e da moralidade 

administrativa, é imperativo decorrente do princípio da indisponibilidade do 

interesse público, um dos supraprincípios que informam o regime jurídico 

administrativo do País. 

O artigo 37, XXI, do Texto Constitucional remeteu expressamente à legislação 

ordinária a disciplina dos procedimentos de licitação a serem adotados pelas 

entidades governamentais, nos seguintes termos: 

 

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Restringiu-se assim a estabelecer a obrigatoriedade da licitação como regra, e a 

atribuir à legislação infraconstitucional a disciplina da matéria, fixando as balizas a 

serem consideradas em sua elaboração. 

1 - Legislação sobre licitações públicas 

Pelo artigo 22, XXVII, da Constituição Federal, a União tem competência privativa 

para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

modalidades. Os demais entes federativos podem legislar sobre o assunto, desde 

que observem as normas gerais estabelecidas pela União. 

                                                           
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011, p. 530. 
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Em atendimento a esta distribuição constitucional de competências, a União 

editou a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que traz em seu bojo tanto 

normas gerais sobre licitações e contratos, quanto normas aplicáveis em tese 

apenas à esfera federal. Esta lei foi alterada numerosas vezes por outras leis e 

medidas provisórias. 

No entanto, em razão das acirradas discussões acerca do que sejam normas 

gerais, muitos Estados e Municípios acabaram por adotar referida lei federal em 

sua integralidade, apenas reproduzindo-a em suas legislações. 

Com relação às concessões e permissões de serviços públicos ou de obras 

públicas, foram editadas as Leis Federais 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 

9.074, de 7 de julho de 1995, sem prejuízo da incidência subsidiária da Lei 

8.666/93. 

A Lei das Parcerias Público-privadas (Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 

2004) também traz regras específicas sobre licitações. 

Sobre o tema também foi editada a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, 

que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

modalidade de licitação denominada pregão, visando a aquisição de bens e 

serviços comuns. 

A última importante inovação jurídica sobre licitações públicas no Brasil originou-

se com a instituição de nova modalidade licitatória, o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC, pela Lei Federal nº. 12.462, de 4 de agosto de 

2011. 

2 - Supremacia da Constituição Federal 

Diante da clara importância do instituto da licitação, principalmente em um País 

cuja cultura do patrimonialismo é ainda tão presente e atual, o Poder Constituinte 

Originário de 1988 elevou-o à categoria de princípio constitucional. 

Nesse sentido, ensina o professor José Afonso da Silva: 
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O princípio da licitação significa que essas contratações ficam 
sujeitas, como regra, ao procedimento de seleção de propostas 
mais vantajosas para a Administração Pública. Constitui um 
princípio instrumental de realização dos princípios da moralidade 
administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais 
contratantes com o Poder Público2. 

 

O inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, que traz explícito o princípio da 

licitação, dispõe que o processo de licitação pública deve assegurar igualdade de 

condições a todos os concorrentes, nos termos da lei, sendo que esta regra só 

pode ser ressalvada nos casos especificados na legislação. 

Hoje já é dominante o entendimento de que os princípios, constitucionais ou 

infraconstitucionais, têm valor normativo inquestionável, servindo como vigas 

mestras de todo o sistema jurídico.  

Daí a importância jurídica desse tipo de norma: as normas-regra tem densidade  

normativa inferior se comparadas às normas-princípio, que irradiam seus efeitos 

sobre todo o ordenamento, dando-lhe coesão e sentido. Essa é a lição de Celso 

Antônio Bandeira de Mello: 

 

Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se 
irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e 
servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, 
exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico. 
[...] violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma 
norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório, mas a todo um sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão 
de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra3.  

 

                                                           
2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 676. 
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Criação de Secretarias Municipais. Revista de Direito 

Público, São Paulo, n. 15, p. 284-286, jan./mar. 1971, p. 284. 
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O “princípio da supremacia requer que todas as situações jurídicas se conformem 

com os princípios e preceitos da Constituição”4. 

José Joaquim Gomes Canotilho manifestou-se da seguinte forma sobre este 

princípio: 

 

A constituição é a norma das normas, a lei fundamental do 
Estado, o estalão normativo superior de um ordenamento jurídico. 
Daí resulta uma pretensão de validade e de observância como 
norma superior directamente vinculante em relação a todos os 
poderes públicos5. 

 

Já o princípio da interpretação das leis conforme a constituição determina que, em 

sendo possíveis várias interpretações de um dispositivo legal, deve-se buscar 

aquela que se apresente em conformidade com o texto constitucional, evitando 

sua retirada do ordenamento jurídico por meio de uma declaração de 

inconstitucionalidade6. 

A legislação relativa às licitações públicas deve observar todos os princípios 

constitucionais, especialmente os mencionados no caput do artigo 37 da nossa 

Carta Política. Tais princípios são os da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Estas são as vigas mestras que devem balizar toda a conduta administrativa, 

inclusive no que se refere aos processos de escolha daqueles com quem a 

Administração irá travar seus contratos. 

O princípio da indisponibilidade do interesse público pela Administração obriga-a 

a agir nos exatos termos das leis, emanadas pelo órgão legislativo cuja 

composição é escolhida pelo voto popular, garantindo-lhe aplicação isonômica, e 

                                                           
4 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 48. 
5 GOMES CANOTILHO, José Joaquim. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. s.l. 

Almedina, 2003, p. 888. 
6 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho 

administrativo. 14. ed. s.l. Thomson Civitas, 2008, V.1, p. 111: “Sin duda lo más relevante de ese 
cuadro de actuación judicial partiendo del valor normativo de la Constitución es el principio de la 
interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamento jurídico em el momento de su 
aplicación”. 
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assegurando a moralidade e a probidade da atuação administrativa. Isto porque 

tal princípio deixa clara a relação da Administração com os interesses públicos 

por ela perseguidos, qual seja, a de mera gestora de interesses alheios. 

Esta relação impede qualquer favoritismo ou discriminação impertinente, e torna 

obrigatória uma conduta administrativa pautada na eficiência e no zelo pela 

moralidade na condução dos negócios públicos. 

O princípio da publicidade, por sua vez, viabiliza a fiscalização e o controle 

popular, judicial, legislativo e dos tribunais de contas, assegurando que todos os 

demais preceitos sejam observados.  

3 - Licitação pública no Brasil 

Diferentemente do que ocorre em outros Países, como os Estados Unidos da 

América, em que a licitação almeja precipuamente a contratação mais vantajosa 

para a Administração, este instituto no Brasil serve também a outros propósitos. 

Tais propósitos encontram embasamento na nossa Constituição, especialmente 

no caput do artigo 37. 

Nesse sentido, o artigo 3º da Lei 8.666/93, com a redação conferida pela Lei 

12.349/2010, dispõe 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. 

 

Este dispositivo elenca três grandes objetivos do instituto, além de especificar os 

princípios jurídicos a ele aplicáveis.  
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Assim, como ensina o professor Marçal Justen Filho, “a licitação não é um fim em 

si mesmo, mas um instrumento apropriado para o atingimento de certas 

finalidades”7. 

3.1 - Objetivos da licitação pública 

Os três grandes objetivos da licitação pública traçados pela Lei Federal 8.666/93 

são a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

O princípio constitucional da isonomia ou da impessoalidade, no dizer de Celso 

Antônio Bandeira de Mello, veda qualquer espécie de favoritismo ou 

discriminação impertinente. Segundo o autor, este princípio designa, em verdade, 

o princípio da igualdade de todos perante a lei e, consequentemente, perante a 

Administração: 

 

O princípio da igualdade implica o dever não apenas de tratar 
isonomicamente todos os que afluírem ao certame, mas também o 
de ensejar oportunidade de disputá-lo a quaisquer interessados 
que, desejando dele participar, podem oferecer as indispensáveis 
condições de garantia8.  

 

O princípio da igualdade, além de consubstanciar direito fundamental alocado no 

caput do artigo 5º da Constituição Federal, é reiterado como um dos princípios 

basilares da Administração Pública, nas vestes de princípio da isonomia, e como 

princípio-fim das licitações públicas no Brasil. 

O inciso XXI do artigo 37 da Carta Política do País impõe que o processo de 

licitação pública deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, 

sendo certo que tal processo somente pode permitir exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.   

                                                           
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15. ed. São 

Paulo: Dialética, 2012, p. 57. 
8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, p. 536. 
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Ainda que estas exigências de qualificação técnica e econômica, por menores 

que sejam, possam afastar certos interessados em contratar com a Administração 

Pública, são elas admitidas expressamente pela Constituição. Isso porque o 

princípio da igualdade não pode ser analisado como uma realidade estática, 

desvinculada das circunstâncias fáticas que o rodeiam. Segundo Celso Antônio 

Bandeira de Mello, tal princípio encontra-se plenamente respeitado quando se dá 

tratamento jurídico diferenciado em razão da existência de um fator de discrímen 

que “guarda relação de pertinência lógica com a disparidade de regimes 

outorgados”9. 

Em suma: a qualificação técnica e econômica, considerada indispensável à 

execução do ajuste, constitui elemento discriminador que guarda pertinência 

lógica com a diversidade de tratamento (admissão, ou não, ao certame), à vista 

da finalidade da norma (garantir que os contratos celebrados pela Administração 

sejam plenamente exequíveis, em pleno atendimento ao interesse público a ser 

atingido por meio de tais ajustes). 

Dessa forma, viabiliza-se a participação do maior número possível de 

concorrentes aptos a cumprirem com as obrigações assumidas junto à 

Administração Pública. 

Nesse sentido, o inciso I, do § 1º, da Lei de Licitações veda aos agentes públicos 

admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. 

Isto visa o atingimento do segundo grande objetivo da licitação pública no Brasil, 

qual seja, a escolha da proposta mais vantajosa à Administração. 

Ressalte-se, aqui, que tal proposta mais vantajosa nem sempre significará aquela 

de menor valor, atendidos os critérios técnicos expostos no edital. Essa assertiva 

guarda estrita relação com o terceiro grande objetivo do instituto em análise: a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

                                                           
9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2013, p. 47. 
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Embora parte da doutrina não dê a devida atenção a este objetivo especificado na 

lei, ele deve ser considerado e pode servir como fundamento para as margens de 

preferência estabelecidas na legislação. 

Tais margens de preferência são plenamente possíveis, eis que, como visto, 

deve-se encarar o princípio da isonomia de forma dinâmica, e não estática, como 

se fosse uma teoria que se resume apenas na ideia formal de igualdade perante a 

lei. 

3.2 - Princípios aplicáveis à licitação pública 

Em verdade, os princípios trazidos pela Lei Federal 8.666/93 apenas refletem as 

balizas constitucionais sobre a matéria. A rigor, a vinculação ao instrumento 

convocatório, o julgamento objetivo e a ampla publicidade apenas asseguram o 

pleno atendimento do princípio da isonomia, que, como visto, nada mais é do que 

uma das traduções do princípio da igualdade de que trata o artigo 5º da nossa 

Carta Magna. Nesse mesmo sentido, a observância do princípio da isonomia é 

garantia de que não haja favoritismos ou perseguições, de que a Administração 

Pública atue pautada na moralidade pública e, por conseguinte, de forma proba. 

De todos os princípios insertos no texto do referido artigo 3º da Lei de Licitações, 

o da legalidade é um dos mais importantes, por ser a base de todo e qualquer 

Estado de Direito. 

É conhecida a afirmação de que, ao contrário dos particulares, que podem fazer 

tudo o que a lei não proíbe, a Administração Pública só pode fazer o que a lei 

determina ou autoriza. Trata-se do princípio da legalidade levado ao mais alto 

grau de aplicabilidade. 

Nesse sentido, Renato Alessi ensina: 

 

Nas modernas formas de Estado rege o princípio de que o Direito 
objetivo deve regular toda a exteriorização da vida e da atividade 
estatal, de modo que o poder de império do Estado não pode ser 
concebido como um mero poder de fato, baseado em uma mera 
relação de força, em uma prevalência de fato, mas como um 
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poder jurídico, quer dizer, como um poder fundado no Direito 
objetivo e exercitado dentro dos limites prescritos pelo Direito1011. 

 

Assim, é com base em referido princípio que os procedimentos licitatórios devem 

ser estabelecidos em lei, sendo que, somente nos casos autorizados pela 

legislação, e estritamente em sua conformidade, a Administração pode deixar de 

aplicar as regras trazidas pela Lei 8.666/93 e pelos demais atos normativos sobre 

as licitações públicas no Brasil. 

A própria Lei 8.666/93 é clara ao afirmar que: 

 

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 o perturbar ou impedir a 
realização dos trabalhos. 

 

O estabelecimento de um processo com etapas definidas por lei, em que seja 

possível o controle externo de cada qual, garante sobretudo a lisura da atividade 

administrativa, dificultando a atuação dos administradores que intentem utilizar-se 

do instituto para atender interesses próprios, divorciados do interesse público que 

deve nortear-lhes a conduta. 

A publicidade, necessária em qualquer certame, serve aos mesmos propósitos 

que lhe garantiram posição privilegiada no texto constitucional. É essencial para o 

controle do processo licitatório, e só pode ser ressalvada em situações 

excepcionalíssimas.  

                                                           
10 ALESSI, Renato. Instituciones de derecho administrativo: traducción de la 3a edición italiana por 

Buenaventura Pellisé Prats. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1970. Tomo I, p. 181.  
11 "En las modernas formas de Estado rege el principio de que el Derecho objetivo debe regular 

toda exteriorización de la vida y de la actividad estatal, por lo que el poder de imperio del Estado 
no puede concebirse como un mero poder de hecho, basado en una mera relación de fuerza, en 
una prevalencia de hecho, sino como un poder jurídico, es decer, como un poder fundado en el 
Derecho objetivo y ejercitado dentro de los limites senalados por el Derecho".  
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Este princípio, especificamente no tema licitações, ainda tem outra nobre 

finalidade: promover a competitividade do certame ao permitir o amplo acesso dos 

interessados às informações relativas a ele. 

Nesse sentido, o § 3º do artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 é claro ao dispor 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”. 

A ressalva contida no referido dispositivo legal é admitida por um imperativo 

lógico. Como ensina Marçal Justen Filho, o “sigilo das propostas visa evitar o 

comprometimento da moralidade e da isonomia do certame”12. 

Além de referido dispositivo, vários outros da Lei de Licitações tratam do princípio 

da publicidade, como, por exemplo, o artigo 4º, que permite o acompanhamento 

do certame por qualquer cidadão, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos, o artigo 15, § 2º, que exige a publicação 

trimestral na imprensa oficial dos preços registrados, o artigo 16, que exige a 

publicação das compras feitas pela Administração, e o artigo 43, § 1, que exige 

que a abertura dos envelopes com a documentação e as propostas seja feita em 

ato público. 

A publicidade viabiliza um maior controle acerca das contratações públicas, 

expondo a atuação administrativa a riscos menores de ingerências pessoais. No 

que se refere aos princípios da moralidade e da probidade administrativas, cabe 

uma simples observação. Não basta a formal obediência às leis, eis que se exige 

do administrador uma conduta honesta, estribada nos valores morais albergados 

pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive os encontrados na forma de princípios 

implícitos. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é o que vem explicitado 

pelo artigo 41 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe que a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada. 

                                                           
12 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, p. 98.  
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O edital é considerado pela doutrina a lei interna da licitação, vinculando a 

Administração e os particulares que afluírem ao certame, e servindo, inclusive, 

como uma garantia para ambas as partes. 

O princípio do julgamento objetivo traz ínsitas as ideias de isonomia e de 

legalidade, estando consagrado mais especificamente no artigo 45 da Lei de 

Licitações, nos seguintes termos:  

 

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão 
de licitação ou 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. 

 

Visando viabilizar o julgamento objetivo, a Lei Federal 8.666/93 trata, ainda, dos 

tipos de licitação, ou seja, dos critérios que devem ser levados em consideração 

para a classificação final das propostas. São eles: menor preço, melhor técnica, 

técnica e preço e maior lance ou oferta. O tipo menor preço deve ser a regra, por 

eliminar subjetivismos de diversas naturezas, sendo possível a aplicação dos 

demais tipos desde que a justificativa seja bastante para autorizá-la. 

A doutrina aponta ainda outros princípios, não elencados expressamente no artigo 

3º da Lei Federal 8.666/93, mas que também informam o instituto, por serem 

considerados “princípios correlatos”. Em que pese a divergência quanto ao rol 

destes princípios, fala-se em princípio da adjudicação compulsória, princípio da 

ampla defesa, princípio do formalismo ou procedimento formal, princípio da 

motivação e princípio da licitação sustentável, sendo que este último, segundo 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "liga-se à ideia de que é possível, por meio do 

procedimento licitatório, incentivar a preservação do meio ambiente"13. 

Celso Antônio Bandeira de Mello fala em princípios cardeais da licitação, 

resumindo-os nos princípios da competitividade, da isonomia, da publicidade, do 

                                                           
13 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 

386. 
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respeito às condições prefixadas no edital e no da possibilidade de o disputante 

fiscalizar o atendimento dos princípios anteriores14. 

Além dos princípios acima referenciados, insta esclarecer que, sendo a licitação 

um procedimento administrativo, aplicam-se a ela também todos aqueles que 

regem a matéria. A Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece 

que devem ser observados os princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

3.3 - Hipóteses em que não há obrigação de licitar  

Como visto, a licitação pública é procedimento obrigatório a ser adotado pela 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que pretende contratar obras, 

serviços, compras e alienações.  

Ressalvando, como visto, os casos de concessão e permissão de serviços 

públicos, a Constituição Federal autoriza, todavia, que a legislação estabeleça 

exceções a esta obrigatoriedade. 

Ou seja, ao mesmo tempo em que impõe o princípio da licitação pública à 

Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes, a Constituição 

Federal estabelece uma ressalva com o mesmo valor jurídico da regra. 

Nesse sentido manifestou-se José Afonso da Silva: “O que se quer destacar é 

que, tanto o modelo do princípio como o modelo da exceção, são disposições 

constitucionais com o mesmo valor jurídico”15. 

Assim, com fundamento de validade no texto constitucional, a Lei Federal 

8.666/93 prevê hipóteses de dispensa (artigos 17, incisos I e II) e de 

inexigibilidade (artigo 25) de licitação. 

                                                           
14 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, p. 542. 
15 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 345. 
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Maria Sylvia Zanella Di Pietro manifestou-se quanto ao tema nos seguintes 

termos: 

 

A diferença básica entre as duas hipóteses está no fato de que, na 
dispensa, há possibilidade de competição que justifique a 
licitação; de modo que a lei faculta a dispensa, que fica inserida 
na competência discricionária da Administração. Nos casos de 
inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só 
existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da 
Administração; a licitação é, portanto, inviável. Existem, contudo, 
casos de dispensa que escapam à discricionariedade 
administrativa, por estarem já determinados por lei [...]16.  

 

Objetivando sistematizar a matéria, Celso Antônio Bandeira de Mello manifestou-

se no sentido de que a realização de qualquer licitação depende da ocorrência de 

seus pressupostos. Na falta de qualquer deles, o procedimento licitatório "seria 

um autêntico sem-sentido ou simplesmente não atenderia às finalidades em vista 

das quais foi concebido"17. 

Nesses termos, refere-se o autor aos seguintes pressupostos: (i) pressuposto 

lógico, que implica na existência de uma pluralidade de objetos e de uma 

pluralidade de ofertantes; (ii) pressuposto jurídico, que traz a ideia de que a 

licitação, no caso concreto, deve ser meio apto, pelo menos em tese, para a 

Administração atender ao interesse público perseguido; e (iii) pressuposto fático, 

que consiste da existência de interessados em disputar o certame. 

Na ausência do pressuposto lógico ou fático, o caso seria de inexigibilidade de 

licitação. No caso de faltar ao caso concreto o pressuposto jurídico do certame, o 

caso seria o de dispensa do procedimento licitatório previsto em lei. 

3.4 - Modalidades de licitação admitidas pela legislação nacional 

Nos termos da Lei Federal 8.666/93, são modalidades licitatórias, de observância 

obrigatória por todos os entes da Federação, a concorrência, a tomada de preços, 

o convite, o concurso e o leilão. 

                                                           
16 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo, p. 392. 
17 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 545. 
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Em que pese o § 8º do artigo 22 da referida lei vedar a criação de outras 

modalidades de licitação ou a combinação das acima mencionadas, a Lei Federal 

10.520/02 instituiu a modalidade pregão. Como esta lei tem mesma natureza que 

a Lei Federal 8.666/93, entende-se que o pregão foi regularmente inserido em 

nosso ordenamento, sendo certo que, hoje, representa uma das mais importantes 

modalidades licitatórias para as contratações públicas do País. 

O pregão destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, o que, para a Lei 

10.520/02, são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado”. 

O mesmo ocorreu com a instituição do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas - RDC como outra modalidade de licitação, que se deu através da Lei 

Federal 12.462, de 4 de agosto de 201118. Trata-se de modalidade licitatória 

aplicável às hipóteses especificadas na legislação, e que vem sendo ampliadas 

paulatinamente, razão pela qual parte da doutrina afirma a tendência de que a Lei 

Federal 12.462/11 substitua a Lei Federal 8.666/93 como o Estatuto de Licitações 

do País.    

Os parágrafos do artigo 22 da Lei Federal 8.666/93 trazem as definições das 

modalidades nela previstas, sendo certo que a concorrência é destinada, em 

regra, às contratações de maior vulto. O artigo 23 da mesma lei traz os valores 

estimados das contratações que devem servir como parâmetros para a definição 

da modalidade a ser adotada: concorrência, tomada de preços ou convite. Estas 

três modalidades são as mais importantes da Lei Federal 8.666/93. 

                                                           
18 Esta modalidade destina-se exclusivamente para licitações e contratos necessários à 

realização: (i) dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos 
Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica - APO; (ii) da Copa das 
Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - FIFA 2013 e da Copa do 
Mundo FIFA 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor nos termos 
da lei; (iii) de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das 
capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros) das 
cidades sedes dos mundiais acima referidos; (iv) das ações integrantes do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC); (v) das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS; (vi) das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e 
reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo; e (vii) de obras 
e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino. 
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O leilão é modalidade destinada à venda de bens móveis inservíveis para a 

administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 

alienação de bens imóveis  de que trata o artigo 19 da Lei de Licitações, pela qual 

o adquirente do bem é aquele que oferece o maior lance, igual ou superior ao 

valor da avaliação. O referido artigo 19 trata dos bens imóveis da Administração 

Pública, cuja aquisição tenha derivado de procedimentos judiciais ou de dação em 

pagamento. A utilização do leilão também depende do valor pelo qual foi avaliado 

a bem a ser alienado, conforme resulta da leitura do § 6º do artigo 17 da Lei 

Federal 8.666/93. 

O concurso, por sua vez, destina-se à escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 

conforme critérios estabelecidos no edital. 

Os valores estimados das contratações são, assim, importantes parâmetros para 

a definição da modalidade a ser adotada, mas existem outros. Isso porque a Lei 

8.666/93 traz outras regras a serem adotadas, como as do artigo 23, § 3º. 

O artigo 23, § 3º, da Lei 8.666/93 dispõe que: 

 

A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que 
seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens 
imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões 
de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se 
neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de 
preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro 
internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no País. 

 

3.5 - Licitações internacionais 

Em se tratando de licitações internacionais, assim, a regra é a adoção da 

concorrência como modalidade licitatória. No entanto, o § 3º do artigo 23 da Lei 

8.666/93 traz tantas ressalvas a tal regra que praticamente anula seu comando. 

Questão importante, com relação a este dispositivo, refere-se ao conceito do que 

sejam licitações internacionais. Apesar de a Lei Federal 8.666/93 reger de forma 
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diferenciada as licitações internacionais, em nenhuma de suas passagens há a 

clara definição do que se entende por tal espécie. Desta forma, a doutrina 

trabalha com base na sistematização da matéria, traçada pela própria lei. 

O artigo 32, § 4º, da Lei determina que as empresas estrangeiras que não 

funcionem no País, tanto quanto possível, deverão atender, nas licitações 

internacionais, às exigências relativas à habilitação, mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 

juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a Administração Pública pode decidir, 

segundo suas conveniências, se realiza uma licitação interna ou internacional, 

sendo que esta última é a aberta à participação de empresas estrangeiras que 

não estejam em "funcionamento no País". 

Assim, ensina o D. Jurista: 

 

Nas licitações internas tanto poderão participar empresas 
nacionais quanto, isoladamente ou em consórcio com empresas 
brasileiras, empresas estrangeiras “em funcionamento no País”, a 
teor do art. 28, V19. 

 

Isso porque o artigo 28 da Lei 8.666/93, aplicável às licitações internas, em 

contraposição ao citado § 4º do artigo 32, ao se referir à documentação relativa à 

habilitação jurídica, menciona expressamente o decreto de autorização, “em se 

tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País”, bem 

como o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir, como documentos a serem 

apresentados pelos licitantes. 

É esse também o entendimento do professor Marçal Justen Filho, que assim se 

manifesta: 

                                                           
19 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, p. 579. 
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[...] não se aplica às sociedades estrangeiras autorizadas a 
funcionar no Brasil o disposto no art. 32, § 4º, da Lei. Esse 
dispositivo regula, exclusivamente, a situação da sociedade 
estrangeira que, não tendo autorização, desejar participar de uma 
licitação. Se tal for permitido no ato convocatório, existirá uma 
licitação “internacional”20.  

 

Não obstante tal entendimento, claro é que, ainda que se trate de licitação 

internacional, a empresa estrangeira terá obrigatoriamente que providenciar a 

autorização, se a atividade a ser desenvolvida no País assim o exigir. 

Marçal Justen Filho também faz essa ressalva, nos seguintes termos: 

 

Porém, se o objeto da licitação ‘internacional’ acarretar 
‘funcionamento’ no Brasil, a empresa estrangeira estará sujeita a 
cumprir o disposto no Código Civil. Segundo entendimento 
pacífico, não constitui ‘funcionamento’ no Brasil a atividade 
eventual, precária e isolada. Uma empresa estrangeira, mesmo 
sem autorização governamental, pode praticar atos isolados. O 
‘funcionamento’ no Brasil se configura quando exista continuidade 
e permanência na atividade desenvolvida21. 

 

Não seria razoável autorizar o desatendimento da legislação civil pátria pelo 

simples fato de a empresa estrangeira firmar um contrato com a Administração 

Pública após licitação internacional. Entende-se que tal comprovação da 

autorização pode até não ser exigida na fase de habilitação, mas que, 

dependendo da atividade a ser desenvolvida, é ela essencial para a execução do 

ajuste. Essa solução, todavia, apresentar-se-ia como uma opção de alto risco 

para os interesses da Administração, eis que o Código Civil condiciona a 

autorização para funcionamento no País ao atendimento de uma série de 

exigências. 

Leonardo Aureliano Monteiro de Andrade, em sua dissertação de mestrado sobre 

as licitações públicas financiadas pelo BID no Brasil, afirmou que a Lei Federal 

                                                           
20 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, p. 562. 
21 Ibidem, p. 562. 
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8.666/93 prevê duas espécies de licitações internacionais: (i) aquela em que os 

recursos a serem utilizados são provenientes de organismos financeiros 

internacionais; e (ii) a realizada com recursos nacionais que permite a 

participação de licitantes estrangeiros, completamente regida pela legislação 

nacional22. 

Em oposição a tal assertiva, Rafael Wallbach Schwind manifesta-se no sentido de 

que a possibilidade ou não de participação de estrangeiros não pode ser utilizada 

como critério classificador de uma licitação como internacional. Segundo ensina: 

 

Não há uma vedação a que empresas estrangeiras participem de 
licitações nacionais. Qualquer pessoa que preencha os requisitos 
legais e estabelecidos pelo edital poderá participar do certame. 
Seria inconstitucional vedar a participação de estrangeiros, assim 
como é ilegal discriminar licitantes em função de sua 
nacionalidade, sede ou domicílio [...]. Veja-se que o artigo 28, 
inciso V, da Lei nº. 8.666 estabelece como requisito de habilitação 
jurídica a existência de decreto de autorização quando o licitante 
for empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Brasil. Infere-se dessa previsão que não há uma vedação geral à 
participação de estrangeiros. Apenas se exige que os estrangeiros 
em funcionamento no Brasil tenham sido autorizados a operar no 
país por meio de decreto. A rigor, o dispositivo nem mesmo veda 
a participação de estrangeiros que não funcionem no país23. 

 

Este mesmo autor assevera que a autorização de funcionamento no país se 

relaciona com a atividade material a ser desenvolvida pela empresa estrangeira, 

não sendo critério absoluto para se classificar uma licitação em nacional ou 

internacional. 

Nesse sentido, entende que a sistematização da matéria deve considerar três 

hipóteses diferentes: (i) licitações nacionais realizadas em conformidade com a 

legislação brasileira; (ii) licitações internacionais também realizadas em 

conformidade com a legislação brasileira; e (iii) licitações financiadas com 

                                                           
22 ANDRADE, Leonardo Aureliano Monteiro de. As licitações públicas financiadas pelo BID no 

Brasil. 2007. 118 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007, p. 33. 

23 SCHWIND, Rafael Wallbach. Licitações internacionais: participação de estrangeiros e licitações 
realizadas com financiamento externo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 31. 
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recursos estrangeiros, em que se admite, atendidas as condições legais, a 

aplicação de normas diversas das encontradas na legislação brasileira24. 

Em que pese concordar com esta sistematização, ao contrário do que afirma o 

autor, no sentido de que nas licitações nacionais inexiste óbice para a 

participação de empresa estrangeira que não tenha autorização para funcionar no 

país, entende-se que razão assiste aos professores Celso Antônio Bandeira de 

Mello e Marçal Justen Filho. 

Nesse sentido, teríamos três situações diversas albergadas pela legislação do 

País: (i) licitações nacionais, realizadas em conformidade com a legislação 

brasileira, em que é admitida a participação de empresas estrangeiras 

autorizadas a funcionar no Brasil, nos termos dos artigos 1.134 a 1.141 do Código 

Civil; (ii) licitações internacionais também realizadas em conformidade com a 

legislação brasileira, em que são admitidas também empresas estrangeiras que 

não são autorizadas a funcionar no Brasil, desde que tenham representação legal 

com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente  (§ 4º do artigo 32 da Lei 8.666/93); e (iii) licitações financiadas com 

recursos estrangeiros, caso em que se aplica a ressalva contida no § 6º do artigo 

32 da Lei 8.666/93, ou seja, em que é admitida a participação de empresa 

estrangeira que não tenha autorização para “funcionar no país” e que não 

necessita sequer de representação legal no Brasil. 

Importante ressaltar que, mesmo quando estiverem em pauta contratações 

financiadas com recursos estrangeiros, para as quais não se apliquem os 

procedimentos licitatórios da Lei Federal 8.666/93, a atividade a ser desenvolvida 

no País poderá implicar na necessidade de a empresa estrangeira solicitar o 

decreto de autorização para funcionamento no País, conforme razões dantes 

expostas. 

As licitações financiadas com recursos estrangeiros também são consideradas 

licitações internacionais, não apenas pela disposição da matéria encontrada na 

Lei Federal 8.666/93, mas também pelo fato de que, nestes certames, deve-se, 

                                                           
24 SCHWIN, Rafael Wallbach. Licitações internacionais: participação de estrangeiros e licitações 

realizadas com financiamento externo, p. 33. 
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em regra, permitir a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 

País. 

Assim, no exercício de uma competência discricionária, a Administração pode 

optar por uma licitação nacional ou internacional, fundamentando sua decisão. 

Esta decisão pode se basear numa real necessidade de ampliar o universo da 

competição, em razão da qualidade dos produtos, da tecnologia ainda não 

assimilada pelo mercado brasileiro ou dos valores praticados no exterior, ou, 

ainda, numa decisão política relativa às relações jurídicas estabelecidas com 

organismos internacionais. 

As Leis 10.520/02 e 12.462/11, que instituíram, respectivamente, o Pregão e o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, não trouxeram quaisquer 

dispositivos que influenciem na sistematização relativa às licitações 

internacionais. 

3.6 - Licitações internacionais e a Lei Federal 8.666/93 

A Lei Federal 8.666/93 traz várias previsões relativas às licitações internacionais. 

Cabe aqui um necessário esclarecimento. A legislação nacional refere-se a 

diversas expressões, como "licitações internacionais", "concorrências de âmbito 

internacional" e "leilões internacionais", as quais, para fins do presente trabalho, 

serão usadas como sinônimos, de forma que se utilizará uniformemente a 

expressão "licitações internacionais". 

O artigo 23, § 3º, da Lei estabelece a concorrência como modalidade de licitação 

cabível nas licitações internacionais, admitindo-se, observados os limites 

estabelecidos neste dispositivo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade 

dispuser de cadastro internacional de fornecedores, ou o convite, quando não 

houver fornecedor do bem ou serviço no País. 

Ao tratar dos documentos necessários à habilitação, o § 4º do artigo 32 da Lei 

dispõe: 

 

As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto 
quanto possível atenderão, nas licitações internacionais, às 
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exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação 
legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

 

O § 6º do mesmo artigo faz ressalvas relacionadas às licitações internacionais 

para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de 

financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil 

faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação. Segundo seus termos, que 

também se aplicam aos casos de contratação com empresa estrangeira para 

compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior com autorização 

prévia do Chefe do Executivo, e aos casos de aquisição de bens e serviços 

realizadas por unidades administrativas com sede no exterior, não se aplicam às 

hipóteses acima arroladas o disposto no § 4º acima transcrito, no § 1º do artigo 33 

e no § 2º do artigo 55. 

O § 1º do artigo 33 da Lei trata da obrigatoriedade de que a liderança de um 

consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras seja de uma das brasileiras. 

O referido § 2º do artigo 55 dispõe que: 

 

Nos contratos celebrados pela Administração Pública com 
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no 
estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare 
competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual [...]. 

 

Em se tratando de licitação internacional, o edital deverá indicar condições 

equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras (artigo 40, 

IX, da Lei 8.666/93). 

No caso de leilões internacionais, o § 3º do artigo 53 da Lei dispõe que o 

pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro horas. 
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O artigo 42 da Lei 8.666/93 é o mais importante sobre o tema, cabendo aqui sua 

transcrição integral: 

 

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

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em 
moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. 

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente 
contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior 
será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no 
dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. 

§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão 
equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. 

§ 4º Para fins de julgamento da licitação, as propostas 
apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos 
gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram 
exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de 
venda. 

§ 5º Para a realização de obra, prestação de serviços ou 
aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou 
doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou 
organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, 
poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições 
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados 
internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as 
normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao 
critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros 
fatores de avaliação, desde que por ela exigidos para a obtenção 
do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com 
o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho 
motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado 
pela autoridade imediatamente superior. 

 

Com relação ao § 1º, se for facultado aos licitantes escolher a moeda em que será 

cotado o preço, deve-se estabelecer no edital uma data-base, de forma a 

viabilizar a conversão e a permitir a comparação das propostas. No entanto, as 

variações cambiais acabariam por trazer certa insegurança aos licitantes. 

Os §§ 3º e 4º remetem diretamente à ideia do princípio da isonomia, servindo aos 

interesses diretos dos licitantes brasileiros. Com relação ao § 3º, seu comando é 
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totalmente cabível e inclusive recomendável, especialmente em vista dos 

propósitos da licitação pública no Brasil. 

Todavia, deve-se ter muito cuidado ao interpretar o § 4º do artigo 42 da Lei de 

Licitações. Não se deve dar a tal dispositivo uma interpretação literal, que 

conduza ao equívoco de se entender que todos os tributos que oneram 

exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda devem 

ser acrescidos às propostas dos licitantes estrangeiros. 

Além de ser uma árdua tarefa o cálculo destes encargos que oneram 

exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda, há 

tributos que incidem nas propostas dos licitantes estrangeiros e que não atingem 

os nacionais. 

Rafael Wallbach Schwind, manifestando posição similar a de Marçal Justen 

Filho25, defende que nem todos os encargos relativos aos tributos que oneram 

apenas os licitantes brasileiros devem ser ficticiamente acrescidos às propostas 

dos estrangeiros: 

 

[...] a melhor interpretação do § 4º do artigo 42 da Lei nº. 8.666 é a 
de que somente se pode realizar a equalização se a proposta do 
licitante estrangeiro provocar algum custo adicional à 
Administração Pública contratante, que não exista para o caso de 
se contratar um licitante brasileiro. Assim, todos os licitantes, 
nacionais e estrangeiros, devem arcar com os tributos que 
incidem sobre suas atividades, levando tal fator em consideração 
na elaboração das suas propostas26. 

 

Em que pesem opiniões doutrinárias em contrário, entendemos ser esta a melhor 

intelecção possível, pois, do contrário, o princípio da isonomia encontrar-se-ia em 

segundo plano, cedendo espaço a propósitos que, inobstante sua importância, 

não têm o mesmo valor jurídico que aquele. 

                                                           
25 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, p. 672. 
26 SCHWIND, Rafael Wallbach. Licitações internacionais: participação de estrangeiros e licitações 

realizadas com financiamento externo, p. 76. 
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Capítulo II – O § 5º do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93  
 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI, autoriza que a legislação preveja 

exceções à obrigatoriedade de se realizar o processo de licitação pública 

estabelecido em lei. 

Todavia, esta faculdade não é ampla e ilimitada, devendo se circunscrever a 

situações em que tal processo de licitação pública não é razoavelmente cabível, 

seja por ser inviável a competição, seja por existirem razões de monta que 

subtraiam do caso concreto o pressuposto jurídico do certame. 

Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

 

Posto que a função de tal instituto é servir – e não desservir – o 
interesse público, em casos que tais percebe-se que falece o 
pressuposto jurídico para sua instauração. Com efeito: a licitação 
não é um fim em si mesmo; é um meio para chegar utilmente a 
um dado resultado: o travamento de uma certa relação jurídica. 
Quando nem mesmo em tese pode cumprir tal função, seria 
descabido realizá-la. Embora fosse logicamente possível realizá-
la, seria ilógico fazê-lo em face do interesse jurídico a que se tem 
que atender27. 

 

Sob esta ótica, a autorização legal de preterição dos procedimentos da Lei 

8.666/93 e de outras leis brasileiras em favor de normas alienígenas encontra 

respaldo constitucional. 

Com efeito, o artigo 42 da Lei 8.666/93, que traz algumas regras a serem 

aplicadas no caso das licitações de âmbito internacional, em seu § 5º, dispõe: 

 

Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de 
bens com recursos provenientes de financiamento ou doação 
oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou 
organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, 
poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições 
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados 

                                                           
27 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 545. 
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internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as 
normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao 
critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros 
fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção 
do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com 
o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho 
motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado 
pela autoridade imediatamente superior. 

 

No caso em tela, o interesse jurídico consubstancia-se no recebimento de 

recursos, na forma de financiamentos ou doações, para serem investidos em 

projetos ou programas governamentais. 

Não seria razoável estabelecer comandos tão rígidos de aplicação da legislação 

nacional a ponto de vetar o acesso das pessoas governamentais aos recursos 

estrangeiros, disponibilizados pelas agências oficiais de cooperação estrangeira 

ou pelos organismos financeiros multilaterais. Nestes casos, por ausência de seu 

pressuposto jurídico, a licitação pública nas modalidades previstas em nossa 

legislação não tem como ser levada a efeito. 

1 - Condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados 

internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e normas e procedimentos de 

agências oficiais de cooperação estrangeira ou de organismos financeiros 

multilaterais 

A possibilidade de adoção das condições decorrentes de acordos, protocolos, 

convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional não 

tem como seu fundamento direto o § 5º do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93. 

A Constituição Federal, em seu artigo 84, VIII, dispõe que compete privativamente 

ao Presidente da República a celebração de tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 

O artigo 49, I, do texto constitucional, por sua vez, atribui ao Congresso Nacional 

a competência exclusiva para resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional. 
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Após todo o procedimento estabelecido constitucionalmente, o tratado, convenção 

ou ato internacional passa a integrar o ordenamento jurídico nacional no mesmo 

nível da lei ordinária. 

Assim, estão sujeitos ao controle de constitucionalidade e, sendo considerados 

inconstitucionais, serão assim declarados, ainda que isto implique na 

responsabilidade internacional do Estado brasileiro. 

Tendo o mesmo status da lei ordinária, em havendo conflito entre as normas do 

tratado, da convenção ou dos demais atos internacionais e a legislação 

infraconstitucional, prevalecem os comandos expedidos por último, pela aplicação 

da regra lex posterior derogat priori. 

Com relação ao que aqui foi dito acerca dos atos multilaterais internacionais, há 

apenas uma ressalva. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos, que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 

às emendas constitucionais (§ 3º do artigo 5º da CF). 

Em suma, é a própria inserção dos tratados, convenções e atos internacionais ao 

ordenamento jurídico que permite a adoção de seus comandos no caso de 

utilização de recursos externos. O comando do § 5º do artigo 42 da Lei Federal 

8.666/93 apenas reitera uma situação jurídica já autorizada pela própria 

Constituição Federal, ainda que implicitamente. 

Tal dispositivo da Lei de Licitações traz, assim, em verdade, apenas uma espécie 

de autorização legislativa: aquela que se refere à aplicação das normas e 

procedimentos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo 

financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, desde que por elas exigido para 

a obtenção do financiamento ou da doação. 

Em outras palavras, essas normas e procedimentos não constituem parte 

integrante de nosso ordenamento jurídico, mas são por ele admitidos em casos 

excepcionais, albergados pelo dispositivo da Lei de Licitações em comento. 

Nesse sentido, ensina Rafael Wallbach Schwind: 
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A aplicabilidade no Brasil das normas e procedimentos de 
contratação editados por organismos internacionais não é 
condicionada à aprovação pelo Congresso Nacional, conforme se 
verifica na redação do § 5º do artigo 42 da Lei nº. 8.666. A 
necessidade de aprovação pelo Congresso e do atendimento às 
demais exigências da Constituição Federal restringe-se aos 
acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais, e não 
às ‘normas e procedimentos daquelas entidades’, isto é, das 
agências oficiais de cooperação estrangeira e dos organismos 
internacionais de que o Brasil faça parte. As normas e 
procedimentos de contratação editados por organismos 
internacionais, na realidade, não são integrados ao direito interno 
brasileiro28.  

 

Especialmente por não integrar o direito interno brasileiro, as normas e 

procedimentos dos organismos internacionais, com muito mais razão, devem total 

reverência ao texto constitucional. Não se aplica a estas normas e procedimentos 

a regra de que continuam plenamente vigentes até que decisão judicial retire-lhes 

os efeitos.  

Os contratos firmados com os organismos internacionais são previamente 

autorizados pelo Senado Federal, nos termos dos incisos V e VII, do artigo 52, da 

Constituição. 

Essa necessária autorização do Senado Federal para a assinatura de tais 

contratos pode levar ao equivocado entendimento de que tal autorização é 

expedida após regular ‘processo legislativo’, tendo o condão de internalizar as 

cláusulas contratuais em nossa legislação.  

É o caso da manifestação do então Ministro Marcos Vinicios Vilaça, da Corte de 

Contas da União, que se posicionou nos seguintes termos: 

 

Importante observar que, tendo em vista a competência privativa 
do Senado Federal para aprovação de operações de crédito como 
a que ora se examina, a referência feita no § 5º do art. 42 da Lei 
nº. 8.666/93 quanto à ratificação pelo “Congresso Nacional” não 
poderia ser interpretada literalmente, sob pena de violação do 
inciso V do art. 52 da Constituição Federal. 

                                                           
28 SCHWIND, Rafael Wallbach. Licitações internacionais: participação de estrangeiros e licitações 

realizadas com financiamento externo, p. 88. 
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É certo que na hipótese do inciso I do artigo 49 da Lei Maior, qual 
seja, “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional”, a ratificação seria do Congresso 
Nacional, por meio de outra espécie normativa primária (decreto 
legislativo), mas não é esse o caso concreto. 

De outro lado, não poderia a Lei de Licitações suprimir a vontade 
do constituinte em relação à competência do Senado Federal para 
aprovar, mediante Resolução, os financiamentos de “organismo 
financeiro multilateral de que o Brasil seja parte”, a exemplo do 
BIRD. 

Pelas razões acima, a única interpretação cabível conforme a 
Constituição Federal é a de que a expressão “Congresso 
Nacional” contida no art. 42, § 5º, da Lei nº. 8.666/93, abarca não 
só ao parlamento como um todo, mas também qualquer de suas 
Casas (Câmara dos Deputados ou Senado Federal). 

Observe-se que, como norma primária (CF, art. 59, inciso VII), 
nada impede que uma Resolução do Senado Federal inove no 
ordenamento jurídico e ratifique regras de procedimento licitatório 
definidas em acordo internacional diferentes das estabelecidas na 
Lei nº. 8.666/93. Assim, desde que não viole a Constituição da 
República, a inovação legislativa será legítima29. 

 

A redação do artigo 42, § 5º, da Lei de Licitações, conforme analisada, apresenta 

duas realidades distintas, razão pela qual se referiu expressamente ao 

“Congresso Nacional” e sua competência em relação aos acordos, protocolos, 

convenções e tratados internacionais, no âmbito do processo constitucionalmente 

previsto de internalização dos mesmos, bem como às normas e procedimentos 

das agências oficiais de cooperação estrangeira ou de organismos financeiros 

multilaterais dos quais o Brasil seja parte, que podem ser impostos como 

condição de empréstimo ou doação no bojo de contratos que, por sua natureza, 

devem ser antecedidos de autorização do Senado Federal. 

Cumpre esclarecer, por fim, que a adoção das condições e procedimentos dos 

organismos financeiros multilaterais dos quais o Brasil seja parte, em detrimento 

de alguns dispositivos legais de nosso ordenamento, não viola a soberania 

nacional. 

                                                           
29 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório do Ministro Relator Marcos Vinicios Vilaça - 

Acórdão 1312/2009. 17.06.2009. Processo nº. 010.095/2008-3  
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Além da expressa autorização legal, o Senado Federal, ao autorizar a celebração 

destes ajustes, com base na competência constitucional atribuída pelo artigo 52, 

V e VII, da Constituição, confere-lhes legitimidade diante de nosso sistema. Foi 

esse o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, por 

meio do Parecer nº. 15.489/11 da Procuradoria do Domínio Público Estadual: 

 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi fundado 
em 1959 pelos países membros da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), através do Convênio Constitutivo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, “com o objetivo de contribuir 
para acelerar o processo de desenvolvimento econômico, 
individual e coletivo dos países membros”, tratando-se, portanto, 
de organismo internacional de cooperação econômica. A 
observância de normas de licitação ditadas por esse organismo 
internacional não constitui ilegalidade ou quebra da soberania 
nacional, se nos contratos de empréstimo celebrados pelo Estado 
do Rio Grande do Sul, devidamente autorizados pelo Senado 
federal, consta expressamente a obrigação de serem observadas 
essas normas, que deverão prevalecer em caso de conflito com 
as normas da Lei nº. 8.666/9330. 

 

2 – Não aplicabilidade dos procedimentos de seleção da legislação nacional como 

uma exigência dos organismos internacionais 

Como se depreende da redação do §5º do artigo 42 ora analisado, não basta que 

os recursos a serem utilizados numa contratação sejam provenientes de 

financiamento ou doação, oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira 

ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, para que as 

normas da Lei Federal 8.666/93 abram espaço para a aplicação das normas e 

procedimentos daquelas entidades. 

Para tanto, a derrogação dos procedimentos internos deve ser imposta no âmbito 

dos contratos celebrados com tais entidades, como condição para a concessão 

do financiamento ou da doação. 

                                                           
30 RIO GRANDE DO SUL (Estado). Procuradoria do Domínio Público Estadual da Procuradoria 

Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Parecer n. 15.489/11, da Procuradora Andrea 
Trachtenberg Campos, Processo n. 004056-04.80/11-2. Disponível em: 
<www2.pge.rs.gov.br/pareceres/pa15489.pdf>. Acesso em: janeiro de 2014, p. 11.  
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Em outras palavras, em não se tratando de uma exigência da agência oficial de 

cooperação estrangeira ou do organismo financeiro multilateral de que o Brasil 

seja parte, a Lei Federal 8.666/93 e demais leis nacionais aplicáveis à matéria 

devem ser observadas integralmente, sem ressalvas. 

Neste sentido, Marçal Justen Filho ensina: 

 

[...] não basta constatar que os recursos são provenientes de fonte 
estrangeira. O art. 42, § 5º, é muito claro, ao admitir a não 
aplicação de dispositivos da Lei nº. 8.666 apenas quando houver 
a comprovação de que uma das condições da outorga do 
benefício foi a adoção de certas regras próprias ou específicas, 
distintas daquelas constantes da lei brasileira. Ressalte-se que, 
em vários casos, a entidade estrangeira promove a operação 
remetendo à observância da legislação nacional. Em outros 
casos, restringe-se a exigir a observância de procedimentos 
licitatórios imparciais. Há hipóteses em que se estabelecem regras 
gerais, plenamente compatíveis com a legislação brasileira31.  

 

Não se tratando de exigência da entidade estrangeira para a concessão do 

financiamento ou doação, não há qualquer razão prestante para se afastar a 

aplicação da legislação nacional, por estarem presentes todos os pressupostos 

necessários à realização dos procedimentos licitatórios previstos em nosso 

ordenamento. 

Questão que pode surgir refere-se à hipótese em que apenas parte dos recursos 

a serem aplicados na contratação seja oriunda de organismos internacionais. Não 

há qualquer exigência legal de que o recurso a ser utilizado numa contratação 

seja, em sua integralidade, decorrente de financiamento ou doação para que 

incida a autorização legal de que ora se trata. 

Argumentando a inaplicabilidade dessa exigência, Ronny Charles Lopes de 

Torres manifestou-se nos seguintes termos: 

 

[...] esse entender criaria uma situação esdrúxula, na qual seria 
permitido o regime diferenciado (possibilitando o negócio jurídico) 

                                                           
31 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, p. 674. 
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na contratação totalmente financiada por empréstimo internacional 
(cuja captação pressupõe pagamento de juros); contudo, essa 
mesma concepção não permitiria a contratação sob o regime 
especial em contratos que seriam quase que em sua totalidade 
(digamos, 95%) custados por doação oriunda de organismo 
internacional, inviabilizando o recebimento da doação. 
Obviamente, mais que naquele, nesta última opção negocial 
(doação), mesmo não se alcançando a totalidade do custeio, 
parece haver uma situação mais vantajosa aos cofres públicos 
nacionais e ao interesse público. Noutro prisma, tal pensamento 
radical ignora o fato de que tais organismos têm por premissa 
exigir contrapartida ou complementação financeira32. 

 

O afastamento dos procedimentos previstos na legislação pátria justifica-se pela 

vantagem aos interesses nacionais consubstanciada na aquisição de 

financiamentos ou doações de organismos internacionais. Ainda que apenas 

parte dos recursos utilizados numa determinada contratação seja de tal natureza, 

a vantagem auferida é patente. 

Como a legislação nacional não trata dos limites aplicáveis ao caso, ou seja, da 

proporção de recursos que deve existir para o afastamento da disciplina legal 

brasileira sobre licitações públicas, adota-se na prática o entendimento de que, 

sendo utilizado qualquer valor do financiamento ou doação, nas condições 

legalmente previstas, pode-se seguir as regras dos organismos financiadores 

internacionais. 

Isso ocorre ainda que exista, nesse contexto, significativa possibilidade de fraude, 

de forma a se alocar pequena quantia do financiamento ou doação apenas para 

viabilizar a adoção de procedimentos de seleção eventualmente mais simples. 

Entende-se que tal risco não pode conduzir a uma interpretação da lei que acabe 

por inviabilizar as vantagens que justificam o dispositivo em análise. 

Situação diversa verifica-se quando a contratação é integralmente custeada com 

recursos nacionais, ainda que a título de contrapartida em contratos de 

empréstimos ou doações. Em casos de tal ordem, a legislação brasileira deve ser 

aplicada sem qualquer ressalva. 

                                                           
32 TORRES, Ronny Charles Lopes de. Licitação com recursos oriundos de organismo 

internacional: análise do § 5º do artigo 42 da Lei 8.666/93. Fórum de Contratação e Gestão 
Pública - FCGP, Belo Horizonte, n. 66, p. 32-37, jun. 2007, p. 5. 
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Por este mesmo motivo, aplica-se toda a disciplina da legislação nacional sobre a 

matéria quando o organismo internacional atua como mero intermediador de 

recursos, cuja origem é nacional. Neste caso, ausente é a vantagem que justifica 

o afastamento das regras da legislação nacional sobre licitações públicas.   

Deve-se ter atenção para não confundir duas situações completamente 

diferentes: (i) uma em que o Estado brasileiro participa de organismo internacional 

como quotista ou membro, e este organismo empresta ou doa recursos para 

projetos ou programas governamentais; e (ii) outra em que o organismo 

internacional atua como mero intermediador de recursos, ou seja, ele não 

empresta e nem doa recursos para as contratações, mas apenas repassa valores 

cuja origem é nacional. 

Neste último caso, não há o afastamento da disciplina legal brasileira em favor de 

normas e procedimentos não insertos em nosso ordenamento. 

Corroborando tal entendimento, o Tribunal de Contas da União, no bojo da 

Decisão nº. 178/2001-Plenário, firmou entendimento, em caráter normativo, no 

sentido de que: 

 

[...] a faculdade prevista no art. 42, § 5º, da Lei nº. 8.666/93 não 
se aplica às despesas realizadas, em sede de acordo ou projeto 
de cooperação, com recursos próprios nacionais, ainda que tais 
recursos sejam previamente repassados a agências oficiais 
estrangeiros ou organismos financeiros multilaterais33. 

 

É o que frequentemente ocorre com relação ao Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD, organização que costuma atuar como 

interposta pessoa nos termos acima mencionados. 

                                                           
33 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório do Ministro Relator Guilherme Palmeira – 

Acórdão 178/2001. 18.04.2001. Processo nº. 005.289/1999-8. 
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3 - Constituição Federal e a autorização legal contida no § 5º do artigo 42 da Lei 

Federal 8.666/93 

Como visto anteriormente, a supremacia da constituição é princípio basilar do 

Estado de Direito, tal como delineado pelo ordenamento brasileiro. 

Os acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais incorporados ao 

nosso ordenamento jurídico com o status de lei ordinária devem ser totalmente 

compatíveis com o texto constitucional, sob pena de serem expurgados do 

sistema por meio da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

Mesmo os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

aprovados nos termos do § 3º do artigo 5º da Constituição, e que se equivalem às 

emendas constitucionais, só podem ser aceitos nos limites da atuação do 

chamado Poder Constituinte Derivado. 

Com muito mais razão e fundamento, as normas e procedimentos dos 

organismos internacionais não podem contrariar nossa Carta Magna, eis que não 

são sequer considerados comandos da nossa legislação. 

A autorização contida na Lei Federal 8.666/93 sofre as limitações intrínsecas a 

sua própria natureza. Lei alguma pode autorizar o desatendimento dos preceitos 

constitucionais, e, se assim dispusesse, sua inconstitucionalidade seria patente. 

O § 5º do artigo 42 da Carta Magna determina que as normas e procedimentos 

das agências oficiais de cooperação estrangeira e de organismos financeiros 

multilaterais de que o Brasil seja parte poderão ser adotados, no que se refere à 

licitação, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de 

avaliação, desde que não conflitem com o princípio do julgamento objetivo. 

Ainda que se considere que o princípio do julgamento objetivo seja, em verdade, 

um importante fundamento garantidor da isonomia, da legalidade e da moralidade 

pública, claro é que muitos outros preceitos constitucionais encontram plena 

aplicabilidade ao caso em tela. 
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Assim, tais normas e procedimentos não podem conflitar com o princípio do 

julgamento objetivo e com nenhum dos princípios previstos, explícita ou 

implicitamente, em nosso texto constitucional. 

4 – Inafastabilidade integral da Lei Federal 8.666/93  

As normas e procedimentos das agências oficiais de cooperação estrangeira ou 

de organismos financeiros multilaterais de que o Brasil seja parte devem ser 

compatíveis com a Constituição Federal e com os princípios da licitação pública 

estipulados pelo artigo 3º da Lei Federal 8.666/93. 

Não poderia ser de outra forma, eis que tais princípios nada mais são do que a 

reiteração dos fundamentos constitucionais. Os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo, bem como os demais que lhes são correlatos, apenas traduzem na 

legislação ordinária os valores contidos no caput do artigo 37 da Carta Magna.  

Além disso, claro é que o disposto no § 5º do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93 

não autoriza o afastamento integral da Lei Federal 8.666/93 nos casos que 

envolvem recursos externos. 

Nesse sentido, manifesta-se Rafael Wallbach Schwind: 

 

Na realidade, as regras contidas na Lei nº. 8.666 que dizem 
respeito apenas às licitações poderão ser ‘afastadas’. Em termos 
mais precisos, poderão ser adotadas soluções praxistas 
radicalmente diversas das contempladas na lei brasileira, e ainda 
assim desde que haja a observância dos princípios gerais que 
regem as licitações no ordenamento nacional [...]. Mas a Lei nº. 
8.666 não contempla somente dispositivos que dizem respeito a 
licitações. Há regras sobre a formalização e execução de 
contratos, sobre a possibilidade de os licitantes provocarem a 
Administração Pública acerca de determinados assuntos, sobre 
cautelas de responsabilidade fiscal, sobre a aplicação de 
penalidades (e a correlata necessidade de observância do 
contraditório e da ampla defesa prévios), sobre sanções 
administrativas, sobre a ocorrência de crimes e suas penas, entre 
outras. Tais regras – que dizem respeito ao Estado de Direito e ao 
regime de atuação da Administração Pública – não são afastadas 
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simplesmente pelo fato de a licitação ser regida por normas 
editadas por um organismo internacional34.  

 

O § 5º do artigo 42 da Lei de Licitações autoriza a adoção de normas diversas das 

contidas em seu bojo apenas na respectiva licitação. Por esta interpretação literal 

do dispositivo, as regras da lei relativas às contratações públicas continuam 

plenamente aplicáveis, mesmo nos casos de recursos externos condicionados à 

adoção de normas e procedimentos estranhos ao nosso arcabouço jurídico. 

Não poderia ser diferente, já que a autorização contida na Lei Federal 8.666/93 

refere-se apenas às regras de licitação, circunscrevendo a discricionariedade 

administrativa e delimitando, por conseguinte, o campo de disposição que pode 

ser objeto de contrato de empréstimo que imponha a incidência de regras não 

integrantes do ordenamento nacional. 

Ocorre que, conforme será adiante visto, muitos organismos internacionais 

exigem a adoção de modelos próprios de edital e de contratos, chamados de 

documentos padrão para licitações, como condição para o financiamento ou 

doação: 

 

Os Mutuários deverão utilizar os Documentos Padrão de Licitação 
elaborados pelo Banco, podendo inserir modificações mínimas, 
dentro do aceitável pelo Banco, conforme necessário, para 
adaptá-los a questões específicas do projeto. Essas mudanças 
poderão ser inseridas somente nas folhas de dados ou do 
contrato, ou nas condições especiais do contrato, sendo proibido 
alterar o texto padrão dos SBDs do Banco35. 

 

Estas minutas-padrão, que seguem as regras dos organismos internacionais, por 

vezes, acabam entrando em conflito com as disposições da Lei Federal 8.666/93, 

inclusive no tocante às cláusulas contratuais. 
                                                           
34 SCHWIND, Rafael Wallbach. Licitações internacionais: participação de estrangeiros e licitações 

realizadas com financiamento externo, p. 95. 
35 BANCO MUNDIAL. Diretrizes para aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados 

por empréstimo do BIRD e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial – 
Janeiro de 2011. Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166-
1242680408578/ATTD4Q6J.pdf>. Acesso em: outubro de 2013, p. 23. 
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5 – Os organismos financeiros multilaterais (ou internacionais) 

A importância dos organismos multilaterais na política externa brasileira vem 

crescendo desde a criação da Organização das Nações Unidas, e hoje, com a 

crise mundial vivenciada nos últimos anos, ela é inegável. 

Dos organismos financeiros multilaterais que celebram contratos de empréstimo 

ou de doação com as entidades governamentais (e também com entidades 

privadas que executam certas atividades consideradas de relevante interesse 

social), dois destacam-se pela presença constante no âmbito das Políticas 

Públicas do país: o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. 

O BID foi criado em 1959 com o escopo de financiar o desenvolvimento dos 

países da América Latina e do Caribe. Tem como acionistas quarenta e oito 

países membros, dos quais vinte e seis são mutuários (tomadores de 

empréstimos do Banco). 

O BIRD, uma das instituições que compõem o Grupo Banco Mundial, tem como 

área de atuação os países de renda média e os países pobres com renda 

creditícia (basicamente, os conhecidos como países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento). No Brasil, seus financiamentos viabilizam projetos nas áreas 

da educação, saúde, proteção social, pobreza rural, gestão de recursos hídricos, 

meio ambiente, desenvolvimento urbano e infraestrutura.  

O Grupo Banco Mundial, que ainda conta com a Associação Internacional de 

Desenvolvimento – AID, que atua nos países mais pobres do mundo, com a 

Corporação Financeira Internacional – IFC, que atua com o setor privado, com a 

Agência Multilateral de Garantia de Investimentos – MIGA e com o Centro 

Internacional de Solução de Controvérsias sobre Investimentos – ICSID, tem mais 

de cento e oitenta países-membros. 

Os recursos financeiros de tais Bancos são provenientes do aporte feitos pelos 

países membros que o integram, conforme a capacidade de cada um, e de 

empréstimos captados no mercado internacional, a juros muito mais baixos do 

que os praticados usualmente. 
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Estes Bancos, instituições financeiras com personalidade jurídica de Direito 

Internacional Público, realizam doações e empréstimos a juros mais baixos, 

sendo comum, ainda, a concessão de prazos maiores para a amortização da 

dívida.  

Muitos países fazem parte dessas Instituições e não tomam empréstimos e nem 

recebem doações deles. De outra parte, beneficiam-se pela entrada de recursos 

em suas economias, por meio das empresas que podem ser contratadas com os 

financiamentos ou doações. Isto porque, nas contratações financiadas com 

recursos do BID e do BIRD, apenas empresas dos países membros podem 

participar dos processos de seleção, por serem considerados nacionais de países 

‘elegíveis’. 

As regras e condições estabelecidas pelo BID e pelo BIRD são bastante similares, 

razão pela qual serão tratadas conjuntamente no próximo capítulo. 
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Capítulo III – A atuação dos Bancos e as semelhanças e conflitos apontados 
por parte da doutrina entre as normas e procedimentos do BID e do BIRD e 
o ordenamento jurídico brasileiro 
 

O BID e o BIRD elaboraram documentos, também conhecidos como guidelines, 

que se destinam a disciplinar os processos de seleção que devem anteceder as 

contratações financiadas com seus recursos.  

Ambos os Bancos, ao disciplinarem seus procedimentos, apartaram as 

contratações em duas categorias distintas: (i) aquisição de bens e contratação de 

obras e serviços; e (ii) contratação de serviços de consultoria. 

O BID tem como vetores dois documentos: as “Políticas para Aquisição de Bens e 

Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento” e as “Políticas para Seleção e Contratação de Consultores 

Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”. 

De seu turno, o BIRD possui dois documentos como guidelines: as “Diretrizes 

para Aquisição de Bens, Obras e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimo 

do BIRD e Créditos & Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial” (Red 

Guidelines) e as “Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores 

Financiadas por Empréstimo do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos 

Mutuários do Banco Mundial” (Green Guidelines). 

Esses quatro documentos foram revisados em 2011, e se encontram 

harmonizados, de forma que os procedimentos de seleção que disciplinam são 

praticamente idênticos, em que pesem as diferentes denominações utilizadas. 

No âmbito de nenhuma destas instituições há uma regra clara que diferencie 

serviços de consultoria dos demais. São considerados pelas guidelines como os 

de natureza intelectual e de assessoramento. Os consultores podem ser tanto 

pessoas físicas, como pessoas jurídicas, sendo que, para escolha de cada qual, 

existe um procedimento específico de seleção. 

Os Bancos, em que pese não definirem conceitualmente o que entendem por 

‘serviços de consultoria’, exemplificam o que se pode aceitar como tal: assessoria 
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relativa à política, reformas institucionais, administração, serviços de engenharia, 

supervisão de obras, serviços financeiros, assessoria em aquisições, estudos 

sociais e ambientais e serviços relativos à identificação, preparação e 

implementação de projetos, de forma a complementar a capacidade técnica dos 

entes governamentais. 

Não cabe no presente trabalho a explanação pormenorizada de cada uma das 

modalidades de seleção estabelecidas pelas Políticas e Diretrizes dos Bancos, 

sendo certo que, apenas a título de esclarecimento, tratar-se-á brevemente sobre 

elas. 

1 - Modalidades de seleção encontradas nas ‘guidelines’ do BID e BIRD 

As modalidades de seleção ou licitação dos Bancos foram criadas com a intenção 

de unificar os procedimentos nos diversos países que recebem doação ou 

financiamento.  

Para a contratação de serviços de consultoria, são admitidas as seguintes 

modalidades: (i) Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC); (ii) Seleção 

Baseada na Qualidade (SBQ); (iii) Seleção com Orçamento Fixo (SOF); (iv) 

Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC), no âmbito do BID, ou Seleção pelo 

Menor Custo (SMC), no âmbito do BIRD; (v) Seleção Baseada nas Qualificações 

do Consultor (SQC); e (vi) Seleção de Consultores Individuais. 

A primeira das modalidades elencadas, a Seleção Baseada na Qualidade e no 

Custo (SBQC), constitui o método mais indicado pelos Bancos, razão pela qual as 

guidelines detalham o seu procedimento, que, no mais, deve ser aplicado às 

demais modalidades, no que couber. 

A Seleção Baseada na Qualidade é apropriada quando os serviços de consultoria: 

(a) são complexos ou altamente especializados, para os quais há dificuldade na 

definição das especificações técnicas e dos insumos necessários, e para os quais 

se espera que os interessados imprimam caráter inovador às propostas; (b) 

tenham grande impacto a longo prazo e, portanto, sejam necessários os melhores 

especialistas; ou (c) podem ser realizados de forma substancialmente diferentes, 

de modo que as propostas não possam ser objetivamente comparadas. 



43 
 
A Seleção com Orçamento Fixo (SOF) é cabível apenas para serviços simples, 

suscetíveis de definição precisa, e que podem ser claramente mensurados, de 

forma que o orçamento seja fixo. 

A Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) ou Seleção pelo Menor Custo 

(SMC) destina-se à seleção de consultores quando o serviço a ser contratado for 

de natureza padronizada ou rotineira, para os quais já existem práticas e padrões 

bem estabelecidos. Nesta modalidade, a parte técnica é analisada com o 

estabelecimento de uma “nota mínima” de qualificação. 

Já a Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) constitui método a 

ser adotado para serviços pequenos, que não justificam a elaboração e avaliação 

de propostas competitivas. O limite definidor do que sejam ‘serviços pequenos’ é 

determinado pelos Bancos conforme o projeto. 

Em certos casos, o que se pretende é a contratação de consultor individual (e não 

de empresas de consultoria). Isso ocorre, segundo os documentos oficiais dos 

Bancos, quando não é necessário qualquer “apoio profissional externo adicional 

(escritórios residenciais)”36 e quando a experiência e a qualificação da pessoa 

física constituem os requisitos principais que fundamentam a contratação. Para 

estes casos específicos, adota-se procedimento próprio, que não exige muita 

publicidade. 

Já a seleção para a contratação de aquisição de bens, execução de obras ou 

prestação de serviços técnicos deve seguir outros procedimentos: (i) 

Concorrência Pública Internacional (CPI), no âmbito do BID, ou Licitação Pública 

Internacional (ICB), no âmbito do BIRD; (ii) Concorrência Internacional Limitada 

(CIL), para o BID, ou Licitação Internacional Limitada (LIB), para o BIRD; (iii) 

Licitação Pública Nacional; ou (iv) Comparação de Preços (BID) ou Shopping 

(BIRD). 

A Concorrência Pública Internacional ou Licitação Pública Internacional, seja qual 

for a denominação utilizada, é em regra o método mais apropriado. Por isso, 

                                                           
36 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Políticas para seleção e contratação de 

consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN – 2350-9 – Março 
de 2011. Disponível em: ˂http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=780811˃. 
Acesso em: outubro de 2013, p. 27. 
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assim como ocorre com a Seleção Baseada na Qualidade e no Custo, tem seu 

procedimento minuciosamente estabelecido pelos Bancos. 

Trata-se do método mais indicado em razão da ampla publicidade que demanda, 

sendo que, ao contrário do que as denominações possam sugerir, estrangeiros 

oriundos de países elegíveis podem também participar das outras modalidades de 

seleção. 

Este método é o único que admite a inclusão, no edital, de margens de 

preferência para bens de produção nacional, tal como também se admite nas 

licitações regidas pela legislação nacional. Esta preferência só é aceita nos 

termos dos contratos de empréstimo firmados com os Bancos, que podem 

abarcar tal possibilidade a pedido das entidades governamentais (também 

denominadas mutuários). 

A Concorrência Internacional Limitada (CIL) ou Licitação Internacional Limitada 

(LIB) é semelhante ao método ante mencionado, mas realizada mediante convite 

direto, sem divulgação aberta. Pode ser aplicada quando o número de 

fornecedores é limitado ou quando estiverem presentes razões excepcionais que 

justifiquem a sua adoção. 

A Licitação Pública Nacional é o procedimento normalmente utilizado para 

licitações públicas no país da entidade governamental, quando, pelas mais 

variadas razões, o objeto da contratação não atraia o interesse de licitantes 

estrangeiros. 

Por fim, a Comparação de Preços ou Shopping constitui método mais apropriado 

quando o valor estimado da contratação é mais baixo, baseando-se na 

comparação de, no mínimo, três cotações de preços de diversos fornecedores, 

empreiteiros ou prestadores de serviço. 

Além destas modalidades, as guidelines ainda preveem outras formas de 

aquisição e de seleção de consultores, que, por serem menos utilizadas, serão 

aqui apenas mencionadas: aquisições/seleções juntos às agências das Nações 

Unidas; aquisições/seleções em empréstimos para instituições e entidades de 

intermediação financeira; aquisições/seleções em empréstimos garantidos pelos 
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Bancos; e aquisições/seleções quando se tiver por objetivo viabilizar a 

participação comunitária nas licitações. 

Os valores determinantes de cada uma das modalidades de seleção não estão 

estabelecidos de forma geral e abstrata para todas as contratações financiadas 

com recursos dos Bancos. Estes valores são fixados conforme as peculiaridades 

da contratação e os riscos de implementação do projeto. 

As Políticas do BID e as Diretrizes do BIRD também preveem hipóteses de 

contratação direta, tanto para o caso de serviços de consultoria, quanto para o de 

aquisição de bens, execução de obras ou prestação de serviços técnicos. 

Apesar de conter regras próprias sobre procedimentos de seleção ou de licitação, 

verifica-se que, em muitos casos, os Bancos autorizam as entidades 

governamentais a utilizarem modalidade licitatória prevista em nosso 

ordenamento, inobstante os recursos aplicáveis serem oriundos do empréstimo 

ou da doação. É o caso do pregão, instituído pela Lei Federal 10.520, de 17 de 

julho de 2002. 

O BID tem autorizado o uso dessa modalidade licitatória, em regra, quando o 

valor estimado da contratação, a ser financiada com seus recursos, não supere o 

montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).  

O BIRD é um pouco mais reticente com relação à adoção do pregão, aceitando-o 

no caso de alguns projetos, mas com ressalvas tais que acabam comprometendo 

o êxito dos certames. Isso porque o BIRD não tem admitido qualquer 

comunicação entre o pregoeiro e os licitantes, que geralmente ocorre no chat 

durante a sessão pública, e tampouco tem aceitado a negociação final que se faz 

com o licitante que tenha ofertado o melhor lance. 

Atualmente, todavia, os especialistas do BIRD estão analisando mais amiúde esta 

modalidade de licitação, que poderá, mais adiante, ser amplamente aceita para 

contratações financiadas com recursos externos. Neste sentido é clara a 

autorização encontrada nas suas guidelines: 
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A Utilização dos Sistemas Nacionais (USN) diz respeito ao uso 
dos métodos e procedimentos para aquisição previstos no sistema 
de aquisições públicas do país do Mutuário que tenham sido 
considerados compatíveis com estas Diretrizes e aceitos pelo 
Banco no âmbito do seu Programa-Piloto de Utilização dos 
Sistemas Nacionais37. 

 

2 – O papel dos Bancos nas contratações públicas financiadas com recursos 

externos 

O BID e o BIRD não se limitam apenas a assinar os contratos de financiamento, 

repassando os recursos financeiros acordados aos mutuários. Tais instituições 

acompanham todos os trâmites dos processos de licitação ou seleção e, inclusive, 

as contratações, de forma a assegurar que os recursos disponibilizados foram 

aplicados segundo as suas Políticas ou Diretrizes. 

As contratações devem estar previstas, também, no Plano de Aquisições, que é o 

documento que relaciona todas as atividades a serem executadas nos 18 

(dezoito) meses subsequentes a sua elaboração, no âmbito de um Projeto 

financiado. 

Este Plano de Aquisições deve acompanhar o contrato de empréstimo, e contem 

informações relativas às contratações a serem celebradas, inclusive as que se 

referem à modalidade de seleção a ser adotada em cada caso. Trata-se de 

documento que vincula as atividades desenvolvidas, e que, portanto, deve 

sempre acompanhar as alterações que porventura sejam necessárias durante a 

execução de um projeto. 

A entidade governamental, denominada ‘mutuário’ nos contratos de empréstimo, 

deve atualizar anualmente o Plano de Aquisições, ou sempre que necessário, 

submetendo sempre a nova versão à apreciação do organismo financeiro 

provedor dos recursos. 

                                                           
37 BANCO MUNDIAL. Diretrizes para aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados 

por empréstimos do BIRD e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial – 
Janeiro de 2011, p. 62.  
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Em não estando de acordo com suas guidelines ou com o Plano de Aquisições, 

os Bancos podem declarar a aquisição viciada, cancelando a parcela do 

empréstimo correspondente.  

Os Bancos manifestam-se, em regra, emitindo não objeções às questões 

submetidas à sua análise, ou, então, sugerindo condutas ou alterações nos 

documentos analisados. 

Quanto às não objeções dos Bancos, insta esclarecer que, não obstante as 

guidelines falem em "recomendações" aos licitantes, os especialistas tendem a 

enfatizá-las como regras a serem seguidas. Os executores dos projetos 

financiados ficam em situação incômoda, correndo risco de não ver reconhecida a 

despesa efetuada, sendo a contratação declarada "viciada".  

Os procedimentos de revisão do Banco financiador, visando análise da 

conformidade das contratações com as guidelines, devem estar previstos também 

no Plano de Aquisições do Projeto.  

O Banco financiador pode adotar um tipo de revisão para cada contratação, 

dependendo de sua complexidade ou montante estimado, ou pode optar por 

estabelecer que todas as contratações do projeto submeter-se-ão ao mesmo 

procedimento de revisão. Tudo dependerá do risco de implementação do projeto, 

que é verificado pela análise de vários fatores, inclusive precedentes da entidade 

mutuaria na execução de projetos financiados e experiência da equipe que irá 

executá-lo. 

São dois os tipos de revisão estabelecidos pelos Bancos: revisão prévia ou 

revisão ex-ante e revisão posterior ou revisão ex-post. A revisão prévia afeta 

diretamente o tempo necessário à realização dos processos de licitação ou 

seleção, eis que, para cada etapa, deve ser solicitada a não objeção respectiva. 

As etapas a serem submetidas à apreciação dos Bancos encontram-se descritas 

nas guidelines. 

Trata-se de procedimento mais moroso e trabalhoso para o mutuário, mas, de 

outro lado, fornece mais segurança quanto ao reconhecimento da contratação 

como parte do projeto financiado. 
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A revisão posterior, de seu turno, implica na necessidade de que o mutuário 

retenha toda a documentação do projeto por um determinado prazo, contado da 

data de último desembolso do empréstimo ou doação.  

3 - Fundamentos norteadores das ‘guidelines’ e sua compatibilização com os 

princípios jurídicos do ordenamento brasileiro 

Tanto o BID quanto o BIRD traçam os princípios que guiam suas exigências, 

quais sejam: (i) economia e eficiência na implementação do projeto e nas 

contratações a ele referidas; (ii) igual oportunidade de participação nos processos 

de seleção a todos os licitantes elegíveis de países membros, inclusive com a 

garantia de acesso às mesmas informações; (iii) estímulo ao desenvolvimento da 

construção civil e da indústria nacional do país mutuário, bem como ao 

desenvolvimento e emprego dos consultores nacionais de seus países membros 

mutuários; e (iv) transparência nos processos de seleção38. 

Patente é a harmonia entre tais princípios e o disposto no artigo 3º da Lei Federal 

8.666/93. Em outras palavras, nas Políticas e Diretrizes do BID e BIRD, 

respectivamente, encontram-se consubstanciados os objetivos da licitação pública 

estabelecidos pela legislação nacional, bem como os princípios que regem o 

instituto no Brasil. 

Assim, encontram-se presentes nos princípios referidos pelas guidelines os 

mesmos valores que foram albergados pelo nosso ordenamento jurídico na forma 

do princípio da isonomia, da igualdade e da publicidade. Claro é que os princípios 

da isonomia e da igualdade, este tomado numa faceta mais ampla, só podem ser 
                                                           
38 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Políticas para aquisição de bens e 

contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN-2349-9 
– Março de 2011. Disponível em : 
˂http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=780781˃. Acesso em: outubro de 
2013, p. 2. 

   BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Políticas para seleção e contratação de 
consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN-2350-9 – Março 
de 2011, p. 2. 

   BANCO MUNDIAL. Diretrizes para aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados por 
empréstimos do BIRD e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial – Janeiro 
de 2011, p. 2. 

   BANCO MUNDIAL. Diretrizes para seleção e contratação de consultores financiadas por 
empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos mutuários do Banco Mundial – Janeiro 
de 2011.Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166-
1242680408578/Consultant GLs 2011 PORT.pdf>. Acesso em: outubro de 2013, p. 3. 
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atingidos através de um julgamento objetivo das propostas e da vinculação ao 

estabelecido no instrumento convocatório respectivo.  

Da mesma forma, ao se referir à economia e à eficiência, as Políticas e Diretrizes 

exigem que, pelo processo de seleção, seja selecionada a proposta mais 

vantajosa.   

Com relação especificamente aos princípios da moralidade e da probidade 

administrativa, as guidelines, além de tratarem claramente de hipóteses de 

conflitos de interesse, dedicam amplo espaço para se referirem ao que 

denominam “práticas proibidas”39. 

Nesta seara, os Bancos exigem que todos aqueles que de alguma forma 

participem dos processos de seleção e da contratação observem os mais altos 

padrões éticos, denunciando todos os atos suspeitos. 

As “práticas proibidas” compreendem: (i) práticas corruptas; (ii) práticas 

fraudulentas; (iii) práticas coercitivas; (iv) práticas colusivas; e (v) práticas 

obstrutivas. As Políticas do BID e as Diretrizes do BIRD trazem a exata definição 

de cada uma dessas práticas. 

As denúncias apresentadas aos Bancos serão investigadas, sendo certo que 

existem acordos entre as instituições financeiras internacionais visando o 

reconhecimento recíproco das sanções aplicadas por cada qual. 

Reconhecida a existência de uma “prática proibida”, os Bancos poderão adotar 

diversas medidas, como, por exemplo, suspender os desembolsos de uma 

operação; declarar uma contratação não elegível para fins de financiamento; 

declarar vencido, de forma antecipada, o pagamento de parte do empréstimo; 
                                                           
39 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Políticas para aquisição de bens e 

contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN-2349-9 
– Março de 2011, p. 6. 

   BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Políticas para seleção e contratação de 
consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN-2350-9 – Março 
de 2011, p. 7. 

   BANCO MUNDIAL. Diretrizes para aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados por 
empréstimos do BIRD e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial – Janeiro 
de 2011, p. 10. 

   BANCO MUNDIAL. Diretrizes para seleção e contratação de consultores financiadas por 
empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos mutuários do Banco Mundial – Janeiro 
de 2011, p. 15. 
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cancelar uma doação; ou declarar uma empresa, entidade ou indivíduo inelegível, 

permanentemente ou por um determinado período, para participar de atividades 

financiadas pelos Bancos. 

Quanto à legalidade, princípio basilar de nosso sistema, e um dos princípios 

expressos da licitação pública no País, há que se observar que o atendimento das 

condições e procedimentos estabelecidos pelos organismos financeiros 

internacionais, como condição do financiamento ou doação, não pode ser visto 

como preterição da lei. 

Pelo contrário, a adoção das Políticas do BID e Diretrizes do BIRD encontra 

respaldo direto na lei, conforme dantes se analisou. É a própria lei, com 

fundamento na Constituição Federal, que ressalvou a sua própria aplicação (§ 5º 

do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93). E tal ressalva é condicionada a certos 

requisitos, tanto materiais como formais. Assim, as normas e procedimentos dos 

organismos financeiros multilaterais de que o Brasil seja parte só podem ser 

observados se impostos como condição do financiamento ou doação, desde que 

não conflitem com o princípio do julgamento objetivo (e com nenhum outro 

princípio constitucional aplicável à matéria). 

Além disso, a adoção de tais condições e procedimentos deve constar de 

despacho motivado do órgão executor do contrato a ser firmado, despacho este 

que deve ser ratificado pela autoridade imediatamente superior (condição formal). 

Esta formalidade é essencial à atuação do administrador, principalmente por estar 

agindo com base numa exceção à regra geral que exige a realização do 

procedimento de licitação pública descrito em lei, o que demanda uma maior 

atenção na atuação administrativa. 

Isto posto, conclui-se pela plena harmonização entre os fundamentos norteadores 

das guidelines e os princípios jurídicos aplicáveis às licitações públicas no Brasil. 

4 – Outras semelhanças encontradas entre as ‘guidelines’ e a legislação nacional 

A plena harmonização apontada implica em diversas semelhanças verificadas 

entre as regras contidas na legislação nacional e as encontradas nas Políticas e 

Diretrizes dos Bancos. 
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As hipóteses de contratação direta, por exemplo, são admitidas com base em 

fundamentos similares. O BID, em consonância com o BIRD, estabelece as 

circunstâncias em que admite a contratação direta para aquisição de bens e 

contratação de obras e serviços técnicos nos seguintes termos: 

 

Contratação direta (fonte única) é o método pelo qual a 
adjudicação é feita sem procedimento competitivo prévio, podendo 
mostrar-se apropriada nas seguintes circunstâncias: 

(a) um contrato de bens ou obras em vigor, adjudicado de acordo 
com procedimentos aceites pelo Banco, pode ser aditado para 
inclusão de bens ou obras adicionais de natureza similar. Nesses 
casos, o Banco deve estar convencido de que nenhuma vantagem 
poderia ser obtida com a adoção de processo competitivo e de 
que os preços do contrato aditado são razoáveis. Na hipótese de 
ser possível prever o aditamento, disposições regulamentares 
deverão ser incluídas no contrato original; 

(b) a padronização de equipamentos ou de peças de reposição, 
objetivando compatibilizá-los com o equipamento existente, pode 
justificar aquisições adicionais do Fornecedor original. Para que 
essas compras sejam justificadas, o equipamento original deve 
ser adequado, a quantidade de novos itens deve ser menor do 
que a existente, o preço deve ser razoável e as vantagens 
oferecidas por outra marca ou fonte de equipamento devem ter 
sido analisadas e rejeitadas por motivos aceites pelo Banco; 

(c) o equipamento necessário é patenteado, só podendo ser 
obtido de uma única fonte; 

(d) o empreiteiro responsável pelo planejamento de um 
determinado processo exige a compra de itens essenciais de um 
determinado fornecedor como condição de garantia de 
desempenho; e 

(e) em circunstâncias excepcionais, tais como as decorrentes de 
desastres naturais40. 

 

A primeira das hipóteses corresponde, em similaridade, à regra especificada no 

artigo 65, I, b, da Lei Federal 8.666/93. A diferença consiste, basicamente, nos 

limites estabelecidos pela referida lei e que inexistem nas guidelines dos Bancos.  

                                                           
40 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Políticas para aquisição de bens e 

contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN – 2349-
9 – Março de 2011, pg. 26. 
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A segunda hipótese remete ao comando do artigo 24, XIX, da mesma lei, 

ressalvando apenas que a padronização não se apresenta, em nossa legislação, 

como fundamento suficiente para a aquisição de todo e qualquer bem ou 

equipamento. 

A hipótese relativa ao equipamento patenteado é abarcada pelo artigo 25, I, da 

Lei de Licitações, e se refere à ausência do pressuposto lógico do certame. As 

circunstâncias excepcionais admitem a contratação direta pela nossa legislação 

ordinária nos casos previstos nos incisos III e IV do artigo 24 da Lei em análise. 

A hipótese relativa à exigência feita pelo empreiteiro responsável pelo 

planejamento de um determinado processo não encontra respaldo em nosso 

ordenamento, estando prevista apenas nas Políticas e Diretrizes dos Bancos, 

razão pela qual se deve ter muita cautela ao utilizá-la como fundamento para a 

não realização de procedimento em que seja assegurada a competitividade. 

Já nos casos de serviços de consultoria, os Bancos entendem adequada a 

contratação direta quando for constatada evidente vantagem em relação à 

competição, o que pode ocorrer: (a) no caso de serviço que envolva continuação 

de trabalho anterior executado pela mesma empresa; (b) no caso de 

emergências, como as relacionadas a desastres; (c) para serviço muito pequeno, 

que será assim definido em cada caso, levando-se em conta a sua natureza e 

complexidade, mas cujo valor não poderá exceder US$ 100.000,00 (cem mil 

dólares norte-americanos); e (d) quando apenas uma empresa mostrar-se 

qualificada ou com experiência de valor excepcional para a execução do serviço. 

Tais hipóteses também são previstas na Lei de Licitações como fundamento à 

contratação direta, mais especificamente nos artigos 65, I, b; 24, IV; 24, I e II; e 

25, II.  

A legislação nacional abarca muitas outras hipóteses de contratação direta que 

não são aceitas pelos Bancos, eis que estes tendem a serem mais exigentes com 

relação a isso, pois intentam também preservar os interesses econômicos de 

todos os países membros que fazem parte de suas composições. 
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Tanto as guidelines quanto a legislação nacional admitem o instituto da pré-

qualificação, sendo que esta é muito melhor delineada pelas regras dos Bancos. 

As regras de nosso ordenamento e as dos Bancos dão muita ênfase à 

importância da competitividade para a seleção da proposta mais vantajosa à 

Administração. Nestes termos, as Políticas e Diretrizes dos Bancos apontam que 

as modalidades mais adequadas e que devem ser adotadas, sempre que 

possível, são a Concorrência Pública Internacional (CPI) para o BID e a Licitação 

Pública Internacional para o BIRD, nos casos de aquisição de bens e contratação 

de obras e serviços técnicos, e a Seleção Baseada na Qualidade e no Custo 

(SBQC), nos casos de contratação de serviços de consultoria. 

Estas modalidades são as mais indicadas por demandarem maior divulgação, o 

que ocorrerá, por regra, no United Nations Development Business online (UNDB 

online) e no site do respectivo Banco, sem prejuízo dos meios previstos em nossa 

legislação, que devem ser também utilizados.  

Não obstante as semelhanças verificadas entre os princípios que orientam as 

guidelines e os que regem o nosso sistema jurídico, bem como entre as normas-

regra cotejadas, há diversos comandos encontrados nas Políticas do BID e nas 

Diretrizes do BIRD que, segundo significativa parte da doutrina, entram em 

confronto direto com o nosso ordenamento. 

5 – Diferenças e conflitos apontados entre as ‘guidelines’ e a legislação nacional 

Ainda que tenham fundamentos e princípios similares, as guidelines e a legislação 

nacional apresentam divergências em alguns pontos. Algumas são menos 

relevantes, não havendo dúvida quanto à plena aplicabilidade das condições e 

procedimentos dos organismos financeiros internacionais com base no § 5º do 

artigo 42 da Lei Federal 8.666/93. 

Outras suscitam certa polêmica, por envolverem temas ainda não pacificados na 

doutrina nacional. Com relação a estes temas, os órgãos jurídicos das entidades 

governamentais têm se manifestado no sentido de que o dispositivo acima 

mencionado não tem o condão de afastar por completo a incidência do disposto 

na Lei Federal 8.666/93 e nem, tampouco, os princípios constitucionais aplicáveis 
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à matéria. Os Bancos, por sua vez, defendem suas regras com base no 

dispositivo em tela, afirmando se tratar de autorização legal.  

Nestes casos, tem-se solicitado que os Bancos se manifestem expressamente, no 

bojo de suas ‘não objeções’, no sentido de que, em não se adotando suas regras, 

os financiamentos ou as doações ficam comprometidos. 

Dentre as diferenças de menor relevância encontradas entre as Políticas e 

Diretrizes dos Bancos e a Lei de Licitações do País, destacam-se: (i) o critério de 

desempate previsto no § 2º do artigo 3º da Lei Federal 8.666 não é admitido pelos 

Bancos, muito embora seja possível, no âmbito de certas contratações 

financiadas com recursos externos, o estabelecimento de margens de preferência 

para bens produzidos no País do mutuário, desde que tal possibilidade esteja 

prevista no contrato de empréstimo ou doação; (ii) os Bancos entendem que o 

procedimento pelo qual se contrata consultores não pode ser propriamente 

chamado de licitação, tamanha é a sua peculiaridade. Utilizam-se do termo 

“seleção”, eis que a efetiva disputa não é aberta a todos quanto queiram dela 

participar, mas apenas àqueles que compuserem a lista curta elaborada pelo 

Mutuário; (iii) não se pode admitir a obrigatoriedade de visita ao local onde serão 

executadas as obras ou prestados os serviços quando se tratar de contratação 

financiada com recursos externos, ao passo, que pelo artigo 30, III, da Lei Federal 

8.666/93 isso é plenamente possível e até indicado; (iv) a vedação contida no § 5º 

do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, relativa à exigência de comprovação de 

atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época, não se aplica aos 

processos de licitação ou seleção com base nas guidelines. Os Bancos, pelo 

contrário, já se manifestaram no sentido de que aceitam e, inclusive, indicam a 

exigibilidade de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo 

ou de época, ou ainda em locais específicos; (v) ao contrário do que a Lei de 

Licitações permite em seu artigo 33, os Bancos não aceitam a fixação de preços 

mínimos e nem de preços máximos no instrumento convocatório; (vi) a 

determinação contida no § 2º do artigo 42, no sentido de que o pagamento feito 

ao licitante brasileiro eventualmente contratado após licitação internacional será 

necessariamente efetuado em moeda brasileira, não procede com relação à 

orientação dos Bancos, que estabelecem que a moeda do pagamento deve ser 
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aquela da proposta; (vii) o comando contido no § 4º do artigo 42, que determina 

que as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos 

gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente 

licitantes brasileiros quanto à operação final de venda, não é aceito pelos Bancos, 

que, como visto, prezam pelo tratamento isonômico a todos os interessados 

oriundos de seus países membros; (viii) ao contrário da proibição contida no § 3º 

do artigo 43 da Lei, que veda a inclusão posterior de documentos ou informações 

que deveriam constar originariamente da proposta quando da diligência efetuada 

pela Comissão de licitação ou autoridade superior destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, os Bancos admitem que, quando uma 

proposta se adequar substancialmente aos Documentos de Licitação, o licitante 

pode apresentar documentos ou informações complementares, desde que não 

afetem o preço oferecido; (ix) os Bancos não admitem o sorteio como forma de 

desempate de propostas, e indicam a utilização de outros critério, como a maior 

experiência ou as melhores garantias oferecidas; (x) as margens de preferência 

admitidas pelos Bancos são apenas as previstas no contrato de empréstimo ou 

doação, e segundo as regras estabelecidas em suas guidelines, não se aplicando 

aos contratos financiados com seus recursos as preferências contidas na 

legislação (como a estabelecida para os bens e serviços de informática pela Lei 

nº. 8.248, de 23 de outubro de 1991); (xi) ao contrário do regramento encontrado 

em nossa legislação, que determina que, quando o convocado não assinar o 

termo do contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e 

condições estabelecidos, a Administração pode convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, os Bancos entendem 

que se deve convocar o segundo colocado e celebrar o contrato com base em 

sua própria proposta; e (xii) após a celebração do contrato, os acréscimos ou 

supressões são admitidos nos termos do que consta no instrumento convocatório. 

Não há qualquer regra dos Bancos quanto aos limites de tais acréscimos ou 

supressões, ao contrário do que ocorre com nossa legislação. No entanto, os 

Bancos exigem que as alterações que impliquem oscilação do valor contratual 

numa margem maior que a de 15% (quinze por cento) devem ser submetidas a 

sua não objeção.   
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Outras diferenças encontradas entre as Políticas e Diretrizes dos Bancos e a 

legislação nacional podem ensejar maiores discussões, sendo que alguns pontos 

peculiares das guidelines encontram significativa resistência por parte da doutrina 

especializada ou constituem objetos de demandas judiciais, merecendo maior 

atenção do presente trabalho. 

5.1 - Sigilo do orçamento estimado elaborado pelo Mutuário 

O § 2º do artigo 40 da Lei Federal 8.666/93 determina que o orçamento estimado 

em planilhas de quantitativos e preços unitários deve ser um anexo do edital, dele 

fazendo parte integrante. 

Reiterando a obrigação de se dar publicidade ao orçamento estimado, o § 1º do 

artigo 44 da mesma Lei estabelece que “é vedada a utilização de qualquer 

elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa 

ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes”. 

O BID aceita, quando solicitado pelo mutuário, a divulgação do valor referencial 

da licitação e da planilha de quantitativos com preços unitários e totais. Já o 

BIRD, por sua vez e via de regra, não aceita a divulgação da referida planilha. 

O BIRD já se manifestou, em diversas ocasiões, no sentido de que a divulgação 

da planilha de quantitativos com preços estimados, unitários e totais, pode 

implicar a rejeição de propostas de preço (global) mais baixo, no caso de conter 

itens com preços (unitários) mais baixos ou mais altos que itens especificados do 

orçamento detalhado. O então Ministro Marcos Vinicios Vilaça do Tribunal de 

Contas da União, ao analisar tal argumento, manifestou-se nos seguintes termos: 

 

Oportuno observar que a simples distorção entre os valores das 
planilhas de preços unitários (PPU) apresentadas pelos licitantes 
e os preços unitários de referência do contratante não constitui, 
por si só, justa causa para a rejeição das propostas, desde que o 
preço global ofertado seja compatível com a estimativa do 
contratante e que o licitante não proponha preços inexequíveis ou 
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com sobrepreço em relação aos usualmente praticados pelo 
mercado41. 

 

Esta Corte de Contas já exteriorizou a posição de que é essencial a transparência 

dos editais quanto à forma de cálculo do preço global orçado, dando total 

conhecimento aos licitantes quanto às quantidades unitárias estimadas e 

viabilizando o trabalho dos órgãos de controle. 

Na mesma oportunidade, o então Ministro Marcos Vinicios Vilaça alegou que a 

ausência de referencial de preços prejudica o interesse público, pois as empresas 

acabam inflando os seus preços, de forma a diminuir a margem de risco quanto a 

um eventual equívoco na interpretação das especificações técnicas ou dos termos 

de referência. 

Por esta corrente, que entende inconstitucional o sigilo dos orçamentos, o 

princípio da publicidade só pode ser ressalvado quando imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado ou quando a defesa da intimidade e o 

interesse social assim o exigirem. E, segundo este entendimento, nenhuma 

dessas hipóteses que autorizam a ressalva encontra-se presente no caso em 

análise. 

O então Ministro Ubiratan Aguiar do Tribunal de Contas da União, no bojo do 

relatório relativo ao Acórdão 2690-50/08-P, já se posicionou contra o sigilo dos 

orçamentos: 

 

Assim, não se vislumbra qualquer problema decorrente 
diretamente da divulgação do orçamento-base do certame, 
divulgação essa que, saliente-se, é a regra nas licitações 
nacionais. Trata-se, pois, de uma prática aplicada diuturnamente 
por todas as esferas de governo no Brasil nos certames regulados 
exclusivamente pela Lei 8.666/93, e os "problemas" 
eventualmente havidos decorrem mais da falta de planejamento e 
eficiência adequados dos gestores públicos, em especial da 
deficiência do projeto e do seu respectivo orçamento, do que da 
suposta falta de bom senso intrínseca dessa prática, que é 
totalmente compatível com os princípios constitucionais que 

                                                           
41 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório do Ministro Relator Marcos Vinicios Vilaça - 

Acórdão 1312/2009. 17.06.2009. Processo nº. 010.095/2008-3.  
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delineiam o regime jurídico-administrativo que, como é sabido, 
possui normas que não necessariamente coincidem com as do 
regime privado42. 

 

Esta regra que impõe o sigilo dos orçamentos estimados é alvo das mesmas 

críticas que incidem sobre o artigo 6º da Lei Federal 12.462/11, que instituiu o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 

Com efeito, o caput deste dispositivo determina que: 

 

Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado 
para a contratação será tornado público apenas e imediatamente 
após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do 
detalhamento dos quantitativos e das demais informações 
necessárias para a elaboração das propostas. 

 

Por sua vez, o § 3º do referido artigo 6º dispõe que, se não constar do 

instrumento convocatório, o orçamento previamente estimado possui caráter 

sigiloso, salvo para os órgãos de controle externo e interno. 

A polêmica que envolve o artigo 6º da Lei Federal 12.462/11 é tamanha que há 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em andamento (ADI 4.645), 

questionando exatamente a sua compatibilidade com a Carta Magna.  

Na petição inicial desta ADI, defendeu-se a tese de que o artigo 6o da referida Lei 

afronta os princípios da publicidade, da isonomia e da impessoalidade. O princípio 

da publicidade seria afrontado por se tratar de documento público, não havendo 

fundamento constitucional apto a restringir seu conhecimento, mormente para fins 

de licitação. O sigilo impediria o conhecimento de elemento essencial à 

competição igualitária, violando, assim, o princípio da isonomia. Por fim, o 

princípio da impessoalidade ficaria maculado, eis que o sigilo propiciaria situações 

de favorecimento, em razão da possibilidade de prévia divulgação de informações 

a alguns licitantes, em detrimento dos demais. 

                                                           
42 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório do Ministro Relator Ubiratan Aguiar – Acórdão 

2690/2008. 01/12/2008. Processo nº. 010.095/2008-3. 
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Os defensores do dispositivo em tela alegam que a exigência de divulgação do 

orçamento estimado não decorre da Constituição Federal, sendo certo que o 

princípio da publicidade não é afetado pela mera postergação do momento da 

divulgação dos valores cotados pela Administração. 

Segundo André Guskow Cardoso, o que se verifica é a ponderação de princípios 

constitucionais em situações nas quais se verifica a incidência imperativa de 

vários deles: 

 

A despeito de sua inequívoca importância, o princípio da 
publicidade pode ceder diante de outros princípios e valores 
constitucionalmente consagrados. Não se pretende, com isso, 
indicar que o princípio da publicidade pode sofrer mitigações 
diante de situações que envolvam a proteção ou busca da 
realização de outros valores igualmente protegidos 
constitucionalmente. Além das hipóteses do art. 5º, XXXIII, da 
Constituição, a publicidade dos atos estatais poderá ser mitigada 
sempre que os efeitos ou objetivos perseguidos pelos referidos 
atos possam, em concreto, ser frustrados com a sua divulgação 
antecipada43. 

 

A mitigação do princípio da publicidade se justificaria pela imperatividade de 

outros dois: os princípios da eficiência e da economicidade. 

Os que defendem a postergação do momento de divulgação do orçamento 

estimado entendem que tal estratégia assegura que as propostas não sejam 

artificialmente manipuladas para estarem próximas aos patamares referenciais, 

alegando que a ciência da economia atesta que, dessa forma, obtêm-se 

propostas com valores mais baixos. 

Com isso aumenta-se a competitividade pela promoção do princípio da igualdade, 

conforme defende Juan-José Ganuza: 

 

                                                           
43 CARDOSO, André Guskow. O regime diferenciado de contratações públicas: a questão da 

publicidade do orçamento estimado. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini. Curitiba, n 
58, dezembro de 2011, p. 4. 
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O leiloeiro irá restringir a informação divulgada ao mercado, a fim 
de tornar os potenciais licitantes mais homogêneos, com o 
objetivo subjacente de intensificar a concorrência e aumentar a 
receita esperada4445. 

 

Ainda segundo tal corrente doutrinária, esta prática parece desestimular conluios 

e outras condutas anticoncorrenciais.  

Entendendo constitucional o sigilo previsto na Lei do RDC, Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro manifestou-se nos seguintes termos: 

 

Não vejo essa inconstitucionalidade, uma vez que o sigilo é 
preservado apenas na medida necessária para preservar o 
interesse público, deixando de existir após o término do 
procedimento da licitação, oportunidade em que os interessados 
poderão ter acesso ao orçamento estimado, inclusive com a 
possibilidade de oferecer impugnação. Além disso, o art. 5o, LX, 
da Constituição permite seja restringida a publicidade em 
benefício de interesse social46. 

 

O sigilo dos orçamentos estimados não viola o princípio da isonomia, eis que se 

impõe a todos, indistintamente. Os interessados em participar de um determinado 

certame somente ficam sem parâmetros para a elaboração de suas propostas se 

o edital e seus anexos apresentarem falhas, seja por não delinearem de forma 

clara o objeto do futuro ajuste, seja por apresentarem especificações técnicas 

imprecisas. O só fato de viabilizar condutas fraudulentas ou corruptas, por meio 

da divulgação do orçamento para apenas um ou alguns licitantes, não pode 

impedir a adoção de uma regra que visa precipuamente a obtenção de propostas 

mais vantajosas à Administração, o que, de resto, é um dos objetivos traçados 

pela Lei nº. 8.666/93 às licitações públicas no País. 

                                                           
44 GANUZA, Juan-José. Ignorance promotes competition: an auction model with endogenous 

private valuations. The RAND Journal of Economics, Santa Monica, v. 35, n. 3, p. 583-598, 
outono de 2004, p. 16. 

45 “the auctioneer will restrict the information released to the market in order to make the potential 
bidders more homogeneous, with the underlying goal of intensifying competition and increasing 
his expected revenue”. 

46 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo, p. 448. 
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A Lei Federal 12.462/11, relativa ao RDC, apenas posterga o momento de 

divulgação dos orçamentos, pelas razões dantes expostas, e deixa claro que o 

sigilo não se impõe aos órgãos de controle externo e interno. 

Nesse sentido, cabe aqui um esclarecimento. A Lei Federal 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, que 

traz em seu bojo normas gerais sobre o assunto, estabelece, em seu artigo 23, as 

hipóteses de sigilo exigidas pelo interesse público, disciplinando a forma de 

classificação das informações quanto ao grau e ao prazo do sigilo. 

O sigilo dos orçamentos, se imposto de forma absoluta e duradoura, constituiria 

verdadeira exceção ao princípio da publicidade, não acobertada pela referida Lei 

de Acesso à Informação, o que o tornaria ilegal, além de claramente 

inconstitucional. 

No entanto, na hipótese, o princípio da publicidade não é atingido em seu núcleo, 

eis que apenas se posterga a divulgação dos orçamentos por prazo relativamente 

curto, que em nada se assemelha ou equipara aos prazos estipulados pela Lei 

Federal 12.527/11 para os casos que disciplina.  

No entanto, o que legitima o sigilo dos orçamentos no caso do RDC não se 

encontra presente no que se refere às regras dos Bancos sobre a matéria: lei 

específica autorizadora. 

O princípio da transparência, o qual inclui o da publicidade, deve ser a regra, 

sendo certo que as exceções só se justificam quando o sigilo for exigido por 

interesse público legítimo. 

Por se tratar de uma exceção a um princípio constitucional, ainda que haja 

fundamento na própria Carta Magna, o sigilo deve ser imposto e delineado por lei. 

Nesse sentido, ensina Fernando A. M. Canhadas: 

 

Voltando-nos à questão da transparência da Administração 
Pública, podemos desde logo adiantar que esta, prima facie, será 
sempre absoluta, sendo certo que toda e qualquer restrição 
demandará expressa previsão legal ou ao menos um provimento 
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jurisdicional que a autorize, sob pena de violação ao preceito da 
legalidade47. 

 

Ao se referir especificamente à Lei de Acesso à Informação, Fernando A. M. 

Canhadas prossegue afirmando: 

 

Por força também de lei em sentido estrito, a regra agora passou 
a ser a transparência e o sigilo só poderá existir 
excepcionalmente, fundado em expressa previsão legal e ainda 
assim adequadamente motivado48. 

 

Nesse sentido, o sigilo dos orçamentos, previsto nas guidelines dos Bancos, não 

pode ser adotado pelos entes governamentais nos processos de seleção ou de 

licitação promovidos com base no artigo 42, § 5º, da Lei Federal 8.666/93, já que 

não existe lei especifica que o autoriza.  

Isso porque, por se tratar de norma que afeta, ainda que não essencialmente, um 

princípio de natureza constitucional, pelo qual a ampla e irrestrita publicidade é a 

regra, ela deve vir especificada em lei, não sendo suficiente a autorização 

genérica trazida pela Lei de Licitações. 

5.2 - Sigilo das propostas e demais informações do processo até a adjudicação do 

contrato 

A Lei Federal 8.666/93 dispõe, no § 3º do seu artigo 3º, 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”. 

Nesse sentido, o § 2º do artigo 43 da mesma Lei determina que “Todos os 

documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 

Comissão”. 

                                                           
47 CANHADAS, Fernando A. M. O princípio da transparência na Administração Pública: a 

transparência obrigatória, a transparência permitida e a transparência proibida. 2012. 
Dissertação (Doutorado em Direito do Estado, subárea de Direito Administrativo) - Faculdade de 
Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 195. 

48 Ibidem, p. 279. 
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Contrariando tais comandos, as guidelines dos Bancos orientam no sentido de 

que, a partir da abertura das propostas, o processo é confidencial e os licitantes 

não poderão ter acesso às outras propostas. 

Neste sentido, a Política de Aquisições do BID, com redação quase idêntica à 

encontrada nas Diretrizes do BIRD, é clara: 

 

Desde a abertura pública das propostas até a publicação do 
resultado, não serão prestadas aos licitantes ou a quaisquer 
pessoas não envolvidas oficialmente no processo, informações 
relativas ao exame, esclarecimentos, avaliação de propostas e 
recomendações de adjudicação49.  

[...] o processo de avaliação de propostas será confidencial até a 
publicação da adjudicação do contrato. Isso é essencial para 
permitir que os revisores do Mutuário e do Banco evitem a 
possibilidade ou percepção de qualquer interferência indevida. 
Nesse momento, caso o licitante deseje apresentar informações 
adicionais ao Banco ou a ambos, deverá fazê-lo por escrito50. 

 

Não foram poucos os questionamentos acerca desta cláusula de 

confidencialidade imposta pelas guidelines dos Bancos, afirmando que a mesma 

viola o princípio constitucional da publicidade e as garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. 

Alega-se que é a transparência dos procedimentos que evita favoritismos ou 

perseguições, que podem ocorrer por meio da manipulação de documentos e 

informações. 

As críticas à cláusula de confidencialidade ora em análise levaram, inclusive, a 

uma flexibilização das regras pelos especialistas dos Bancos. Assim, 

representantes do BIRD já admitiram a possibilidade de rubrica das propostas 

pelos licitantes e o acesso destes a toda a documentação do processo antes da 

homologação do certame. 

                                                           
49 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Políticas para aquisição de bens e 

contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN – 2349-
9 – Março de 2011, p. 20. 

50 Ibidem, p. 37. 



64 
 
Em sentido contrário, os órgãos ou entidades governamentais têm se manifestado 

no sentido de que a cláusula de confidencialidade apenas posterga o acesso às 

informações do processo, visando a sua celeridade à medida que evita 

intervenções meramente protelatórias.  

Alegam ainda que, ao afluírem ao certame, os licitantes o fazem cientes das 

regras regentes do mesmo, eis que têm acesso a todas as informações contidas 

no instrumento convocatório, estando a ele plenamente vinculados. 

Nesse sentido, em existindo a publicidade dos atos praticados, ainda que de 

forma postergada, e estando tal procedimento previsto no ato convocatório, não 

haveria violação aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. 

Sobre o tema, o então Ministro Marcos Vinicios Vilaça do Tribunal de Contas da 

União, em seu já mencionado relatório, manifestou-se nos seguintes termos: 

 

[...] entendemos que a cláusula de confidencialidade representa 
apenas uma regra específica de procedimento licitatório utilizada 
para definir que o momento adequado para dar publicidade às 
decisões e aos documentos atinentes à avaliação das propostas 
dos licitantes é após a outorga do contrato (adjudicação do objeto) 
ao vencedor.  

[...] Ora, se não há óbice à inovação legislativa do procedimento, 
se a publicidade é garantida em um determinado momento 
considerado oportuno no caso concreto, se o Senado Federal 
aprovou o empréstimo sem qualquer ressalva, se a Constituição 
Federal não exige que seja dada publicidade às decisões da 
comissão de licitação antes da adjudicação do objeto (outorga do 
contrato) e se não há nenhum prejuízo aos controles interno e 
externo, concluímos pela inexistência de ofensa ao princípio 
constitucional supracitado51. 

 

A jurisprudência dos nossos Tribunais também já se manifestou a favor da 

cláusula de confidencialidade imposta pelos Bancos, como se pode verificar da 

decisão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao 

decidir sobre a Apelação Cível nº. 0030727-94.2011.8.26.0053: 

                                                           
51 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório do Ministro Relator Marcos Vinicios Vilaça - 

Acórdão 1312/2009. 17.06.2009. Processo nº. 010.095/2008-3.  
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A cláusula de confiabilidade é garantia do sigilo do procedimento 
da abertura das propostas até a adjudicação do objeto licitado ao 
vencedor nos editais que são financiados com recursos do Banco 
Mundial e impede, grife-se, temporariamente, que os licitantes 
tenham acesso aos autos do processo licitatório. Tal regra foi 
contemplada no edital do certame, inexistindo ofensa aos 
princípios licitatórios. [...] Repita-se, a cláusula de 
confidencialidade somente posterga aos licitantes os acessos às 
informações após a notificação da adjudicação em razão da 
celeridade do processo, nos termos do item das Normas de 
Diretrizes do Banco Mundial52(sic). 

 

A cláusula de confidencialidade não se mostra recomendável pela ampla 

possibilidade de fraude que possibilita, já que as propostas podem ser 

manipuladas livremente, sem efetivo controle externo. 

Até o momento da publicidade, os documentos podem ser manuseados de forma 

irregular, seja pela atuação de funcionários corruptos, seja para evitar a 

realização de novo processo de seleção, em detrimento dos princípios da 

moralidade, da isonomia e da transparência no agir da Administração. 

A mesma regra dos Bancos que determina que o processo de avaliação de 

propostas será confidencial até a publicação da adjudicação do contrato, impõe 

intrinsecamente que será esta a oportunidade de interposição de recursos. 

5.3 - Inadmissibilidade de recursos em todas as etapas dos procedimentos de 

seleção 

As guidelines dos Bancos não preveem a interposição de recursos a cada etapa 

dos seus procedimentos de licitação ou de seleção. Manifestam-se no sentido de 

que tal possibilidade pode acabar tumultuando o andamento dos trabalhos, em 

detrimento da eficiência e dos bons resultados a serem alcançados pelo projeto 

financiado. 

                                                           
52 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n. 0030727-

94.2011.8.26.0053, da 2a Câmara de Direito Público. Apelantes: ESTRA Engenharia LTDA. e 
outros. Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo e outro. Relatora Des. Vera 
Angrisani, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 16.08.2013. 
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Apenas após a publicação da adjudicação do contrato é que se abre a 

possibilidade de o licitante obter esclarecimentos sobre sua inabilitação ou 

desclassificação. 

A Lei Federal 8.666/93, por sua vez, estabelece o cabimento de recursos, 

representações e pedidos de reconsideração em várias fases do procedimento 

licitatório, conforme se depreende do seu artigo 109. 

Estas possibilidades abertas pela Lei de Licitações são consideradas pela 

doutrina pátria como manifestações de um dos direitos fundamentais elencados 

no artigo 5º de nosso texto constitucional: o direito de petição. 

Na prática, constata-se que os Bancos, em seus modelos de contratos, têm 

admitido a inserção de cláusulas dispondo sobre o cabimento de recursos, tais 

como previstos na legislação brasileira. 

Mas mesmo quando a interposição recursal somente é viabilizada pelo edital após 

a publicação da adjudicação do contrato, entende-se que não se está negando o 

direito de recurso aos licitantes, mas apenas postergando o momento de seu 

cabimento, tal como ocorre nos procedimentos de pregão. 

O artigo 4º, XVIII, da Lei Federal 10.520/02 determina, com relação à fase externa 

do pregão, que, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer. 

Cabe aqui uma observação, cuja importância é manifesta por afetar a 

responsabilidade do Estado com relação a danos eventualmente causados aos 

administrados, que é de natureza objetiva pela Constituição Federal. 

No caso do pregão, admite-se que os licitantes possam interpor recursos apenas 

após a declaração do vencedor, ocasião esta que precede a adjudicação do 

objeto do certame e a homologação de todo o procedimento. Em outras palavras, 

em um prazo razoavelmente curto, é possível receber os recursos, analisá-los e 

divulgar a decisão administrativa, celebrando o contrato a bom tempo sem 

prejuízo significativo para os interessados. 

Pelas regras dos Bancos, o momento oportuno para a interposição recursal 

ocorre apenas após a publicação da adjudicação (ou outorga) do objeto do 
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certame ao vencedor, o que, de regra, já define as responsabilidades deste 

vencedor, que passará a se organizar para a assunção das obrigações relativas à 

assinatura do ajuste. 

No caso de interposição recursal que culmine numa decisão administrativa que 

lhe dê provimento, há significativa possibilidade de danos. Em não sendo possível 

imputar qualquer responsabilidade ao adjudicatário no resultado equivocado do 

certame, o Estado poderá se encontrar na contingência de ressarci-lo. 

5.4 - (Im)possibilidade de contratar com sancionados nos termos da legislação 

nacional 

Por regra, os Bancos vedam que, em se tratando de contrato financiado no todo 

ou em parte por um empréstimo, o mutuário negue a participação em um 

processo de seleção ou a outorga de um contrato por motivos que não estejam 

relacionados: (i) à capacidade técnica e econômica para a execução do ajuste; e 

(ii) à existência de conflitos de interesses, tais como descritos em suas guidelines. 

Como exceção a tal vedação, os Bancos elencam algumas hipóteses em que 

pode ser negada a participação de empresas ou pessoas físicas nos processos 

de aquisição ou seleção ou a adjudicação do contrato a elas. 

Tais hipóteses referem-se, basicamente, às pessoas, jurídicas ou físicas, 

declaradas inelegíveis por terem levado a efeito alguma “prática proibida”, às 

entidades estatais do país mutuário que não sejam juridicamente e 

financeiramente autônomas e aos interessados de países membros cujas 

relações diplomáticas com o país do mutuário estejam estremecidas. 

Nesse sentido, a Política de Aquisições do BID, em termos muito parecidos com 

as disposições encontradas nas Diretrizes do BIRD, determina que: 

 

As empresas de um país ou os bens nele produzidos poderão ser 
excluídos se: (i) por meio de lei ou regulamento oficial, o país do 
Mutuário proibir relações comerciais com tal país, e desde que o 
Banco entenda que essa exclusão não prejudique a efetiva 
concorrência para o fornecimento dos bens ou obras necessários, 
ou, (ii) em cumprimento à decisão do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações 
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Unidas, o país do Mutuário proibir a importação de bens de 
determinado país, pessoas ou entidades ou pagamentos a 
determinadas pessoas ou entidades. Se o país do Mutuário proibir 
pagamento a uma firma ou bens em virtude do cumprimento 
desse requisito, a empresa poderá ser excluída53. 

 

Neste contexto, a questão que pode surgir refere-se à eventual possibilidade de o 

Banco entender que a exclusão acima referida prejudica a efetiva concorrência, 

de forma a exigir que sejam relevadas as proibições estabelecidas pelo Estado 

brasileiro quanto às relações comerciais com determinados países. 

Na prática, o que se observa é que os Bancos tendem a acatar os 

posicionamentos políticos adotados pelos seus países mutuários, beneficiários de 

seus empréstimos e doações. Todavia, como se pode verificar do texto acima 

transcrito, há possibilidade aberta no sentido contrário. 

Claro é que a autorização constante no § 5º do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93, 

ao permitir a aplicação das condições e procedimentos dos organismos 

financeiros multilaterais dos quais o Brasil seja parte, aplicáveis aos processos de 

seleção ou licitação, não tem condão de afastar outros comandos legais e 

constitucionais encontrados em nosso ordenamento. 

As guidelines não podem afastar as decisões políticas do Estado brasileiro que 

refletem a soberania nacional, mormente quando envolvidos tratados e acordos 

internacionais celebrados e regulamente inseridos no sistema jurídico do País. 

Também no tocante à regra dos Bancos que proíbe a vedação de participação em 

processo de seleção ou a outorga do contrato por motivos não relacionados à 

capacidade técnica e econômica e à existência de conflitos de interesses, cabe a 

transcrição de nota de rodapé das Diretrizes do BIRD, que traz uma outra 

exceção: 

 

O Banco poderá concordar, se solicitado pelo Mutuário, que os 
editais de licitação no âmbito de procedimentos de uma NCB 

                                                           
53 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Políticas para aquisição de bens e 

contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN – 2349-
9 – Março de 2011, p. 4. 
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contenham uma cláusula que torne inelegível para financiamento 
do Banco, uma empresa ou pessoa física do país do Mutuário que 
esteja impedida, por autoridade judicial do país do Mutuário e de 
acordo com suas leis, de receber outorga de contrato, desde que 
o Banco tenha determinado que a empresa ou a pessoa física 
tenha se envolvido em fraude ou corrupção e para a empresa ou à 
pessoa física tenha sido concedido o devido processo legal54.  

  

Quanto a esta regra específica, há algumas considerações a fazer. A 

Administração Pública pode, no âmbito dos contratos administrativos que celebra, 

aplicar sanções às empresas ou pessoas físicas que não cumprirem 

integralmente suas obrigações contratuais. Esta prerrogativa encontra-se prevista 

em diversas leis de nosso ordenamento. 

Nesse contexto, o artigo 86 da Lei Federal 8.666/93 estabelece que o atraso 

injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 

forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão administrativa do ajuste. 

O artigo 87 da mesma Lei, por sua vez, dispõe que a inexecução total ou parcial 

do contrato pode viabilizar a aplicação das seguintes sanções ao contratado: 

advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos, ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

Para as contratações celebradas após realização de licitação na modalidade 

pregão, a Lei Federal 10.520/02 traz uma regra específica em seu artigo 7º, a qual 

dispõe: 

 

Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

                                                           
54 BANCO MUNDIAL. Diretrizes para aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados 

por empréstimo do BIRD e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial – 
Janeiro de 2011, p. 48. 
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documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital ou no contrato e das demais 
cominações legais. 

 

Disposição muito semelhante se encontra no artigo 47 da Lei Federal 12.462/11, 

que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 

Assim, pela sistemática encontrada no Brasil, a própria Administração, com base 

na lei, e em estrita conformidade com seus ditames, pode aplicar as sanções às 

empresas e pessoas físicas que inadimplirem com suas obrigações contratuais. A 

autoridade judicial pode, nesta seara, apenas analisar e chancelar a legalidade da 

conduta administrativa sancionatória. 

Seja como for, estando uma empresa ou pessoa física impedida de participar de 

licitação ou de contratar com a Administração, em razão da aplicação legítima de 

penalidade prevista em nosso ordenamento jurídico, não há como se aceitar que 

os Bancos determinem a mitigação da pena nos casos que envolvam 

financiamentos ou doações.  

Havendo exigência dos Bancos nesse sentido como condição para o trespasse de 

recursos externos, necessário será recusar o benefício financeiro. Mais uma vez: 

o § 5º do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93 não afasta a aplicabilidade de toda a 

legislação nacional, que, no mais, deve ser integralmente observada, 

especialmente no que se refere aos efeitos de pena aplicada por autoridade 

legitimada para tanto. 

5.5 - Adoção de arbitragem como forma de resolução dos conflitos 

Os Bancos entendem que a arbitragem comercial internacional tem vantagens 

práticas em relação a outros métodos de solução de controvérsias. Nesse 

sentido, o BID recomenda aos Mutuários a inclusão da arbitragem nos contratos 
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de aquisição de bens, contratação de obras e prestação de serviços, sejam eles 

de consultoria ou não. 

O BIRD, por sua vez, dá ainda mais importância a esta forma de resolução de 

conflitos, conforme se depreende do item 2.43 das suas Diretrizes para Aquisição 

de Bens, Obras e Serviços Técnicos: 

 

A arbitragem comercial internacional em uma jurisdição neutra 
apresenta vantagens práticas em relação a outros métodos de 
resolução de disputas. Assim, o Banco exige que os Mutuários 
façam uso desse tipo de arbitragem nos contratos para a 
aquisição de bens, obras e serviços técnicos, a menos que o 
Banco tenha concordado especificamente em dispensar essa 
exigência por motivos justificados, como a existência de 
regulamentação e procedimentos de arbitragem nacionais 
equivalentes, ou o contrato ter sido outorgado a um licitante do 
país do Mutuário55. 

 

Sobre este tema, a própria Lei Federal 8.666/93 faz uma ressalva ao comando 

que ela mesma estabelece em seu § 2º do artigo 55, o qual firma a 

obrigatoriedade de cláusula no contrato que declare competente o foro da sede 

da Administração para dirimir eventuais conflitos.  

Neste mesmo dispositivo, tal regra é ressalvada no caso do § 6º do artigo 32 da 

Lei de Licitações, que determina que o comando do § 2º do artigo 55 não se 

aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo 

pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo 

financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de 

cooperação. A dúvida que pode surgir refere-se ao alcance da exceção prevista 

na Lei.  

O § 2º do artigo 55 acima apontado acaba estabelecendo o Poder Judiciário como 

o único órgão competente para resolução de possíveis controvérsias que surjam 

no âmbito de contratos celebrados pela Administração. 

                                                           
55 BANCO MUNDIAL. Diretrizes para aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados 

por empréstimos do BIRD e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial – 
Janeiro de 2011, p. 36. 
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Ao ressalvar tal regra, pode-se discutir se o que se pretende é autorizar a escolha 

de outro foro para a resolução judicial dos conflitos, que não o da sede da 

Administração, ou viabilizar a adoção de outras formas de composição, como a 

arbitragem. 

Quanto à possibilidade de adoção da arbitragem como forma composição de 

controvérsias que possam surgir durante a execução de um contrato firmado pela 

Administração com prestadores de serviços, executores de obras ou fornecedores 

de bens, a questão é bastante polêmica. 

Muitos doutrinadores entendem que a arbitragem pode ser utilizada mesmo em se 

tratando de conflitos que envolvem o Estado brasileiro, desde que haja lei 

autorizadora nesse sentido e que os direitos em questão sejam patrimoniais e 

disponíveis.  

Essa corrente doutrinária defende que a arbitragem pode ser uma técnica de 

resolução de conflitos mais adequada, tendo como vantagens a maior agilidade 

da composição de interesses, a diminuição da litigiosidade perante o Judiciário e 

a produção de decisões mais técnicas. Na arbitragem, o árbitro pode ser um 

especialista na matéria sujeita à discussão. 

Defendendo a possibilidade da adoção da arbitragem no âmbito de conflitos 

envolvendo o Estado brasileiro, Marcelo José Magalhães Bonicio manifesta-se no 

seguinte sentido: 

[...] em nenhum momento relevante da história processual 
brasileira o legislador estabeleceu qualquer 'reserva de jurisdição' 
ao Estado, ou seja, ao contrário do que ocorre com as aplicações 
de penas decorrentes da prática de crimes, que só podem 
decorrer de sentenças judiciais, a resolução de litígios em matéria 
civil, mesmo aqueles que tenham o Estado como uma das partes, 
não exige a instauração de processo judicial. [...] A escolha da 
arbitragem, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, 
não significa que o Estado esteja dispondo de alguma coisa, 
porque a indisponibilidade de seus direitos pertence ao campo do 
direito material, não ao campo processual56. 

 

                                                           
56 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Breve análise sobre a arbitragem em conflitos que 

envolvem o Estado. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo: estudos em 
homenagem a Maria Teresa Ghirardi Mascarenhas Neves, São Paulo, n. 75, p. 13-19, jan./jun. 
2012, p. 15. 
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Nesse mesma linha, posiciona-se Caio Tácito: 

 

Na medida em que é permitido à Administração Pública, em seus 
diversos órgãos e organizações, pactuar relações com terceiros, 
especialmente mediante a estipulação de cláusulas financeiras, a 
solução amigável é fórmula substitutiva do dever primário de 
cumprimento da obrigação assumida. 

[...] 

Em suma, nem todos os contratos administrativos envolvem, 
necessariamente, direitos indisponíveis da Administração57. 

 

Leonardo Aureliano Monteiro de Andrade, em sua dissertação de mestrado, 

manifestou-se no sentido de que o princípio da legalidade não é absoluto, e deve 

ser interpretado em harmonia com os demais princípios aplicáveis, como o da 

finalidade do ato e o da razoabilidade58. 

Há muitos autores que, baseando-se na distinção clássica formulada por Renato 

Alessi entre interesse público primário e interesse público secundário59, entendem 

que apenas o primeiro não pode ser objeto de arbitragem: 

 

A indisponibilidade do interesse público a que se refere o princípio 
constitucional diz respeito ao interesse público primário e não ao 
secundário. O que o princípio constitucional pretende garantir são 
os direitos do cidadão e não o da Administração Pública, enquanto 
pessoa jurídica de Direito Público60. 

No entanto, há muitos nomes de peso que rejeitam a adoção da arbitragem como 

forma de resolução de conflitos envolvendo a Administração Pública. 

                                                           
57 CAIO TÁCITO. Temas de direito público: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

V.3, p. 87. 
58 ANDRADE, Leonardo Aureliano Monteiro de. As licitações públicas financiadas pelo BID no 

Brasil, p. 93. 
59 ALESSI, Renato. Instituciones de derecho administrativo: traducción de la 3a edición italiana por 

Buenaventura Pellisé Prats, p. 184. 
60 REINERT, Edison Eduardo Borgo. Contratos administrativos e a aplicabilidade de lei de 

arbitragem. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, n. 23, 
ago./out. 2010. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-23-AGOSTO-
2010-EDISON-EDUARDO-BORGO.pdf>. Acesso em: janeiro de 2014, pg. 12. 
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Entendem que a adoção da arbitragem, no caso ora estudado, ofende diversos 

princípios basilares de nosso ordenamento, como os da legalidade, da 

inafastabilidade do Judiciário e da indisponibilidade dos interesses públicos pela 

Administração. 

Segundo estes doutrinadores, o princípio da legalidade, em contraposição ao 

princípio da autonomia que vigora no direito civil, submete completamente a 

Administração à lei, sendo uma das maiores garantias dos particulares em 

relação à conduta do Estado. 

Nesse sentido, é a posição de Demerval Ferraz de Arruda Junior: 

 

Essa vinculação absoluta da atividade administrativa à lei, tão 
bem registrada no direito brasileiro, significa que, diferentemente 
dos particulares, o administrador público não tem liberdade para 
criar um ordenamento diverso daquele elaborado pelo Poder 
Legislativo; não tem arbítrio, compreendido este como a faculdade 
de eleger livremente os próprios objetivos e testar os meios mais 
hábeis a atingi-los. E onde não há arbítrio não pode haver 
arbitragem. Onde o dever legal substitui a liberdade pessoal, não 
existe resolução de conflitos que não seja uma afirmação precisa 
sobre o caráter da lei: jurisdição. (...) À arbitragem, nesse meio 
absolutamente inidôneo para a criação de um ordenamento 
privado, não resta espaço para atuação nenhuma, salvo a 
decorrente de pura e simples usurpação de função jurisdicional 
própria e exclusiva do Estado61. 

 

Este autor entende ser o princípio da legalidade, mais do que o da 

indisponibilidade dos interesses públicos, o real empecilho à adoção da 

arbitragem no País. Isso porque, independentemente da natureza dos interesses 

em jogo, a atuação do administrador depende total e irrestritamente do que a lei 

pátria sobre eles tratar. 

Lúcia Valle Figueiredo, também se opondo à arbitragem como meio de 

composição de conflitos envolvendo o Estado, manifestou-se nos seguintes 

termos: 

                                                           
61 ARRUDA JUNIOR, Demerval Ferraz de. O Estado, a jurisdição e a arbitragem: para começo de 

conversa. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo: Estudos em homenagem a 
Maria Teresa Ghirardi Mascarenhas Neves, São Paulo, n. 75, p. 21-31, jan./jun. 2012, p. 27. 
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Ocorre que, consoante pensamos, o juízo arbitral, nos termos da 
Lei 9.307, de 23.9.1996, estaria, com a vênia devida daqueles que 
pensam em contrário, absolutamente descartado. 

A uma, porque destina-se aos direitos disponíveis, portanto não 
poderia servir para dirimir questões em que está envolvido o 
interesse público. 

Demais disso, nos termos do art. 18 da mencionada Lei 
9.307/1996, “o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que 
proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder 
Judiciário”, o que implicaria impossibilidade de haver recurso ao 
Judiciário, em franco desrespeito às regras constitucionais dos 
direitos e garantias individuais (art. 5º, incisos XXXV, LXIX, LXX e 
LXXIII)62. 

 

A jurisprudência tem admitido pacificamente a arbitragem em contratos 

celebrados pelas empresas estatais, mas ainda não há posicionamento claro com 

relação à Administração direta: 

 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. 
ARBITRAGEM. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE 
FORO. COMPROMISSO ARBITRAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO DO CONTRATO.  
1. A fundamentação deficiente quanto à alegada violação de 
dispositivo legal impede o conhecimento do recurso. Incidência da 
Súmula 284/STF. 
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é 
inadmissível. 
3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais 
supostamente violados, não obstante a interposição de embargos 
de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 
Incidência da Súmula 211/STJ. 
4. Não merece ser conhecido o recurso especial que deixa de 
impugnar fundamento suficiente, por si só, para manter a 
conclusão do julgado. Inteligência da Súmula 283 do STF. 
5. Tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no 
sentido de que não existe óbice legal na estipulação da arbitragem 
pelo poder público, notadamente pelas sociedades de economia 
mista, admitindo como válidas as cláusulas compromissórias 
previstas em editais convocatórios de licitação e contratos. 

                                                           
62 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

115. 
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6. O fato de não haver previsão da arbitragem no edital de 
licitação ou no contrato celebrado entre as partes não invalida o 
compromisso arbitral firmado posteriormente. 
7. A previsão do juízo arbitral, em vez do foro da sede da 
administração (jurisdição estatal), para a solução de determinada 
controvérsia, não vulnera o conteúdo ou as regras do certame. 
8. A cláusula de eleição de foro não é incompatível com o juízo 
arbitral, pois o âmbito de abrangência pode ser distinto, havendo 
necessidade de atuação do Poder Judiciário, por exemplo, para a 
concessão de medidas de urgência; execução da sentença 
arbitral; instituição da arbitragem quando uma das partes não a 
aceita de forma amigável. 
9. A controvérsia estabelecida entre as partes – manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro do contrato – é de caráter 
eminentemente patrimonial e disponível, tanto assim que as 
partes poderiam tê-la solucionado diretamente, sem intervenção 
tanto da jurisdição estatal, como do juízo arbitral. 
10. A submissão da controvérsia ao juízo arbitral foi um ato 
voluntário da concessionária. Nesse contexto, sua atitude 
posterior, visando à impugnação desse ato, beira às raias da má-
fé, além de ser prejudicial ao próprio interesse público de ver 
resolvido o litígio de maneira mais célere. 
11. Firmado o compromisso, é o Tribunal arbitral que deve 
solucionar a controvérsia. 
12. Recurso especial não provido. (STJ – Resp 904813/PR; Rel. 
Min. Nancy Andrighi; Data do Julgamento: 20.10.11; Data da 
Publicação: 28.02.12) 

 

 

Nesse mesmo sentido se manifestou o então Ministro Relator Luiz Fux do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 

11.308/DF: 

 
Nestes termos, resta afirmar que a arbitragem se presta a dirimir 
litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, o que não 
significa dizer disponibilidade do interesse público, pois não há 
qualquer relação entre disponibilidade ou indisponibilidade de 
direitos patrimoniais e disponibilidade ou indisponibilidade de 
interesse público. 
 
Assim, tratar de direitos disponíveis, ou seja, de direitos 
patrimoniais, significa valer-se da possibilidade de transferi-los a 
terceiros, porquanto alienáveis. 
 
Sob esse enfoque, saliente-se que dentre os diversos atos 
praticados pela Administração, para a realização do interesse 
público primário, destacam-se aqueles em que se dispõe de 
determinados direitos patrimoniais, pragmáticos, cuja 
disponibilidade, em nome do bem coletivo, justifica a convenção 
da cláusula de arbitragem em sede de contrato administrativo. 
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Destarte, as sociedades de economia mista encontram-se em 
situação paritária em relação às empresas privadas nas suas 
atividades comerciais, consoante leitura do artigo 173, § 1º, inciso 
II, da Constituição Federal, evidenciando-se a inocorrência de 
quaisquer restrições quanto à possibilidade de celebrarem 
convenções de arbitragem para solução de conflitos de interesses, 
máxime quando legitimadas para tal as suas congêneres63. 

 

 

A legislação brasileira já contém diversos dispositivos legais que autorizam a 

arbitragem como forma de composição de litígios, como o artigo 23 da Lei Federal 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos, o artigo 39, XV, da Lei Federal 

9.472, de 16 de julho de 1997, que trata mais especificamente dos serviços de 

telecomunicação, e o artigo 11, III, da Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, que cuida das parcerias público-privadas. 

Além disso, há um projeto de lei em andamento que altera a Lei Federal 9.307, de 

23 de setembro de 1996, conhecida como a Lei de Arbitragem, e que autoriza 

explicitamente a Administração Pública direta e indireta a utilizar-se da arbitragem 

para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais decorrentes de contratos por 

ela celebrados. Isso não significa, como é claro, que tais dispositivos sejam 

constitucionalmente válidos, ainda que vigentes. 

Não se pode considerar que uma autorização legal, de âmbito procedimental, 

pode ser válida ao escancarar as portas do nosso ordenamento a uma decisão 

material a ele desvinculada. Somente em casos nos quais a lei estabelece 

pormenorizadamente as questões a seres suscetíveis de submissão ao juízo 

arbitral, é que se poderia cogitar em aceitar essa espécie de composição de 

interesses. 

Ora, leis dessa natureza acabam estabelecendo, em verdade, um campo de 

discricionariedade à Administração, que pode decidir internamente se aceita ou 

não as pretensões dos particulares que com ela contratam, sem que seja 

necessário acionar um terceiro estranho a seus quadros para tanto. 

                                                           
63 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança n. 11.308/DF. Impetrante: TMC – 

Terminal Multimodal de Coroa Grande – SPE – S/A. Impetrado: ato do Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia. Relator: Ministro Luiz Fux. Brasilia, DF, 09.04.2008, DJ 19.05.2008. 
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Estas hipóteses são, reitere-se, de discricionariedade administrativa. E, nesta 

seara, a Administração tem liberdade de apreciação, que somente a ela pertence. 

Em se posicionando definitivamente num determinado sentido, e ainda assim 

havendo oposição da outra parte contratual, a solução da controvérsia já não 

mais incide no campo da discricionariedade, sendo de incumbência do órgão 

constitucionalmente designado para tal função. 

Não se pode admitir o entendimento que, embasado na classificação do interesse 

público em interesse público primário e secundário, defende que os interesses 

secundários podem ser submetidos a julgamento por árbitros, por terem caráter 

econômico ou patrimonial. 

O interesse público secundário é intrinsecamente ligado ao primário, por 

instrumental que é, e, admitindo-se a possibilidade de que seja transacionado 

sem balizas pormenorizadas trazidas pela lei, há o perigo patente em fazer 

sucumbir o objetivo maior da Administração Pública, consubstanciado no bem 

estar comum.  

Em suma, havendo liberdade conferida pela lei para transigir ou aceitar as 

pretensões de particulares, a Administração deve fazê-lo, com base no princípio 

da eficiência que rege suas atividades. Isso porque, ao se negar a assim 

proceder, a resolução do conflito instaurado, seja no âmbito da arbitragem, para 

aqueles que a entendem cabível, seja judicialmente, causará ainda mais ônus ao 

erário público. 

Mesmo as duras críticas a tal posição, embasada que é no total respeito ao 

princípio da legalidade pela Administração, e que entende que não se pode ter 

uma visão estática da ordem jurídica, atrapalham-se ao afirmar que o princípio da 

legalidade não é absoluto, e deve ser interpretado em harmonia com os demais 

princípios, como o da finalidade e o da razoabilidade. 

Ora, o princípio da legalidade nada mais impõe do que o atendimento da lei, o 

que demanda uma interpretação que também considera, como não poderia deixar 

de fazê-lo, a sua finalidade e a razoabilidade de sua aplicação. Levar em 

consideração outros princípios de nada afasta o que se pode depreender de uma 

lei constitucionalmente válida. 
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No que se refere ao princípio da inafastabilidade do Judiciário, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu que a Lei nº. 9.307/96, que dispõe sobre a arbitragem, 

é constitucional, eis que só abrange direitos patrimoniais disponíveis e implica 

numa faculdade das partes em renunciar ao direito de recorrer ao Judiciário. Isto 

porque o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal trata de um direito e não de um 

dever64. 

Esta faculdade existe para os particulares em geral, mas não para a 

Administração Pública, à vista dos interesses que deve perseguir e de sua relação 

com tais interesses. 

Sobre o tema, o então Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira do Tribunal de 

Contas da União, no bojo do Processo TC nº. 006.098/1993-2, já se manifestou 

favoravelmente à adoção da arbitragem nos conflitos envolvendo o Estado, mas o 

fez com ressalvas tais que praticamente anulam esta técnica de composição de 

conflitos:  

 

Assim, entendendo que a Lei nº. 8.987/95 conferiu, nas condições 
acima, base legal para a utilização da arbitragem (art. 23, XV), 
acolho parcialmente as conclusões da 1ª SECEX e da douta 
Procuradoria no sentido de considerar a arbitragem no âmbito da 
expressão “modo amigável de solução das divergências 
contratuais”, desde que observe o princípio da legalidade e a 
indisponibilidade do interesse público, o que também deve ocorrer 
nas chamadas “concessões mútuas”, ou na “transação”65. 

 

Ao se admitir a arbitragem, ressalvando que ela não pode cuidar dos direitos 

indisponíveis, e não pode desviar-se dos princípios da supremacia do interesse 

público e da legalidade, afirma-se que a decisão do árbitro deve cingir-se à 

aplicação de nosso ordenamento nos casos de conflito. E isso, desnecessário 

afirmar, é atribuição constitucional do órgão jurisdicional, o qual não pode deixar 

                                                           
64 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Reg. Na Sentença Estrangeira n. 5.206-7, do 

Tribunal Pleno. Agravante: MBV Commercial and Export Management Establisment. Agravado: 
Resil Indústria e Comércio Ltda. Relator: Ministro Presidente Sepúlveda Pertence. Brasília, DF, 
12.11.2001, DJ 30.04.2004. 

65 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório do Ministro Relator Paulo Affonso Martins de 
Oliveira – Acórdão 188/1995. 22.05.1995. Processo nº. 006.098/1993-2. 
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de se manifestar ao ser acionado para tanto e ao qual não se pode negar o 

acesso (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal). 

5.6 - Impossibilidade de aplicação de sanções no caso de serviços de consultoria 

O BIRD, especificamente, é claro no sentido de não recomendar a aplicação de 

multas quando se tratar de serviços de consultoria. Pela justificativa apresentada, 

entende-se que a recomendação atinge toda e qualquer sanção: 

 

[...] como a prestação de serviços de natureza intelectual ou de 
consultoria depende, em muitos casos, da ação do cliente, o que 
torna difícil responsabilizar unicamente o consultor quando 
ocorrem atrasos, a aplicação de multas não é recomendada para 
serviços de consultoria66. 

 

Muito embora as guidelines se refiram a uma mera recomendação, na prática se 

observa que, muitas vezes, os especialistas dos Bancos solicitam a retirada de 

cláusulas que preveem sanções a consultores, no caso de inadimplemento 

contratual. 

Quanto a este tema, a questão não é tão simples assim. Isto porque muitos 

doutrinadores entendem que, nestas hipóteses, o administrador tem o dever 

funcional de aplicar sanções. 

As normas da legislação nacional que dispõem sobre as sanções a serem 

aplicadas no bojo de um contrato firmado pela Administração com prestadores de 

serviços são, segundo muitos, plenamente imperativas, mesmo nos casos 

acobertados pelo § 5º do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93. 

É essa a posição de Rafael Wallbach Schwind: 

 

Mas a Lei nº. 8.666 não contempla somente dispositivos que 
dizem respeito a licitações. Há regras sobre a formalização e 

                                                           
66 BANCO MUNDIAL. Diretrizes para seleção e contratação de consultores financiadas por 

empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos mutuários do Banco Mundial – Janeiro 
de 2011, p. 57. 
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execução de contratos, sobre a possibilidade de os licitantes 
provocarem a Administração Pública acerca de determinados 
assuntos, sobre cautelas de responsabilidade fiscal, sobre a 
aplicação de penalidades (e a correlata necessidade de 
observância do contraditório e da ampla defesa prévios), sobre 
sanções administrativas, sobre a ocorrência de crimes e suas 
penas, entre outras. Tais regras – que dizem respeito ao Estado 
de Direito e ao regime de atuação da Administração Pública – não 
são afastadas simplesmente pelo fato de a licitação ser regida por 
normas editadas por um organismo internacional67.  

 

Neste sentido, além de serem imperativas as normas relativas às sanções 

administrativas a serem aplicadas no caso de inadimplência, a justificativa 

apresentada pelo BIRD para afastá-las não pode prosperar. 

Isto porque, ainda que se trate de serviço de natureza intelectual, que depende 

em muitos casos da ação do mutuário (cliente, segundo o texto encontrado nas 

guidelines), é plenamente possível identificar a responsabilidade de cada qual das 

partes contratantes, de forma a viabilizar a aplicação das penas contratuais, 

quando for o caso. 

5.7 - Constitucionalidade do 'Shopping' ou Comparação de Preços como 

modalidade licitatória das 'guidelines' 

A modalidade conhecida como shopping ou comparação de preços destina-se à 

aquisição de bens e à contratação de obras ou de serviços técnicos (não os de 

consultoria), quando se tratar de (i) compra de quantidade limitada de bens 

imediatamente disponíveis no mercado ou de produtos baratos com especificação 

padronizada; ou (ii) obras de construção civil simples e de pequeno valor, a ser 

definido conforme o perfil do projeto, quando métodos mais competitivos não se 

justificarem com base no custo e na eficiência. 

Conforme as Diretrizes do BIRD, cujo texto muito se assemelha ao das Políticas 

do BID, shopping: 

 

                                                           
67 SCHWIND, Rafael Wallbach. Licitações internacionais: participação de estrangeiros e licitações 

realizadas com financiamento externo, p. 95. 
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é o método de aquisição baseado na comparação de cotações de 
preços, em um mínimo de três, obtidas de diversos fornecedores 
(no caso de bens), de vários empreiteiros (obras de construção 
civil) ou de prestadores de serviços (no caso de serviços 
técnicos)68. 

 

Não sendo possível a obtenção de três cotações de preços, o 'mutuário' deverá 

encaminhar ao Banco respectivo os motivos pelos quais nenhum outro método de 

concorrência pode ser adotado, solicitando deste a 'não objeção' para 

prosseguimento do procedimento com as únicas cotações recebidas. 

Nesta modalidade, não se dá a devida publicidade ao certame, possibilitando que 

a comissão de licitação possa escolher os fornecedores que participarão do 

procedimento.  

A modalidade licitatória do ordenamento brasileiro que mais se assemelha à 

comparação de preços é o convite, sobre o qual trata o § 3, do artigo 22, da Lei 

de Licitações: 

 

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados 
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

 

No convite, ao contrário do que ocorre na comparação de preços, um mínimo de 

publicidade é assegurada, com a afixação, em local apropriado, de cópia do 

instrumento convocatório. Além disso, pela lei, todos aqueles que estejam 

cadastrados e se manifestem dentro do prazo podem apresentar propostas. 

Muitos doutrinadores entendem que, à semelhança do que ocorre com a tomada 

de preços, devem ser admitidas propostas inclusive daqueles que não estejam 

                                                           
68 BANCO MUNDIAL. Diretrizes para aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados 

por empréstimos do BIRD e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial – 
Janeiro de 2011, p. 49. 
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cadastrados, mas que atendam todas as condições exigidas para cadastramento 

até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. 

Além disso, há regra expressa para o convite no sentido de que, existindo mais de 

três possíveis interessados, a cada novo convite realizado para o idêntico ou 

assemelhado objeto, a Administração deve encaminhar convite a, no mínimo, 

mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados. 

Com tais regras, a Lei Federal 8.666/93 garantiu a plena observância dos 

princípios da publicidade, da isonomia e da competitividade. 

No que se refere à comparação de preços (ou shopping, terminologia mais 

indicada para os casos de aquisição de bens), não há previsão de afixação do 

instrumento convocatório em local algum, bem como não há regra estabelecendo 

a extensão dos convites a novos interessados. 

Com relação aos efeitos nocivos desta modalidade, Marcos Felipe Pinheiro Lima 

assevera: 

 

Com essa prática, eventuais fornecedores que possam prover 
bens, prestar serviços, que não sejam os de consultorias, ou 
realizar obras para a Administração Pública nos limites do 
Shopping/Comparação de Preços, caso não tenham ciência da 
abertura do certame, por meio da solicitação de cotação 
dificilmente conseguirão executar atividades no âmbito público, 
pois a mínima publicidade desta modalidade não permite que a 
impessoalidade seja alcançada e mantida. 

[...] como não há igualdade de oportunidades, pois eventuais 
fornecedores que poderiam cotar seus preços de modo mais 
vantajoso para a Administração não foram convidados, pela não 
obediência plena ao princípio da publicidade, foram violados, por 
via de consequência, a isonomia, a eficiência e a finalidade. 
Assim, ao abrigo dos argumentos acima levantados, conclui-se 
que o Shopping/Comparação de Preços não obedece estritamente 
o princípio da publicidade, decorrendo daí vício que pode ensejar 
sua inconstitucionalidade69. 

 
                                                           
69 LIMA, Marcos Felipe Pinheiro Lima. A constitucionalidade das modalidades de licitação do 

Banco Mundial vis-à-vis dos princípios constitucionais da Administração Pública. Abril de 2013. 
Disponível em: http://jus.com.br/artigos/24185-a-constitucionalidade-das-modalidades-de-
licitação-do-banco-mundial-vis-a-vis-dos-principios-constitucionais-da-administracao-publica. 
Acesso em: novembro de 2013, p. 24/25. 
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Aplicando-se, por analogia, o princípio da interpretação das leis conforme a 

Constituição, constata-se ser possível 'salvar' a referida modalidade prevista nas 

guidelines, com a adoção de cautelas simples de serem tomadas e que não são 

expressamente proibidas pelos Bancos: (i) afixação de aviso em local adequado 

da repartição; (ii) aceitação de propostas recebidas, ainda que não tenha havido 

solicitação direta por parte da Administração; e (iii) encaminhamento de pedido de 

cotação de preços a mais um interessado, a cada novo convite para objeto 

idêntico ou assemelhado. 

6 – Equívocos interpretativos relacionados ao alcance do § 5º do artigo 42 da Lei 

Federal 8.666/93 

Além das regras estabelecidas pelos Bancos que podem causar polêmica entre 

os estudiosos do Direito, há que se atentar para os casos em que os órgãos ou 

entidades governamentais, sem respaldo em qualquer orientação expressa 

porventura encontrada nas guidelines, interpretam o alcance do § 5º do artigo 42 

da Lei Federal 8.666/93 de forma equivocada. 

Como exemplo, pode-se citar o entendimento de alguns órgão ou entidades 

governamentais no sentido de que, em se tratando de contratações financiadas 

com recursos dos organismos financeiros multilaterais dos quais o Brasil seja 

parte, o comando contido no parágrafo único do artigo 38 da Lei de Licitações não 

é aplicável. 

Tal dispositivo, que determina que as minutas de editais de licitação, bem como 

as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 

examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração, deve sim, e 

com muito mais razão, ser plenamente observado nas contratações objeto do 

presente estudo. 

Isto porque, por se tratarem de exceções à regra, as condições e procedimentos 

dos Bancos devem ser analisados em sua integralidade, não apenas no aspecto 

formal, mas também substancialmente. A assessoria jurídica da Administração 

deve analisar todos os aspectos das minutas, inclusive as relativas ao pleno 

cabimento de seu teor. 
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O Tribunal de Contas da União, corroborando esta posição, vem expedindo 

determinações aos órgãos e entidades governamentais no sentido de que deve 

ser observada, no âmbito das licitações regidas pelas regras dos organismos 

financeiros internacionais, a exigência de parecer prévio da consultoria jurídica 

sobre as minutas dos editais, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei 

Federal 8.666/9370. 

Outro exemplo é o que se relaciona com a necessária motivação dos atos 

praticados no âmbito de processos de licitação ou de seleção orientados pelas 

Políticas e Diretrizes dos Bancos. 

Como visto, tais Políticas e Diretrizes determinam que as informações relativas ao 

exame, esclarecimentos, avaliação de propostas e recomendações de 

adjudicação só serão acessíveis aos licitantes ou eventuais interessados após a 

publicação do resultado da adjudicação do contrato.  

Nesta ocasião, conforme orientação dos Bancos, qualquer licitante que deseje 

conhecer os motivos pelos quais sua proposta não foi selecionada, poderá 

solicitar uma explicação do mutuário. 

Por regra, o ordenamento jurídico pátrio exige a motivação dos atos 

administrativos. Trata-se de um princípio do procedimento administrativo, 

conforme se depreende do artigo 2º da Lei Federal 9.784/99, e das leis estaduais 

relativas à matéria. 

Em que pese a discussão doutrinária e jurisprudencial quanto ao tipo de ato 

administrativo que exige motivação, doutrinares de peso, como Celso Antônio 

Bandeira de Mello, defendem que todos os atos administrativos devem ser 

motivados, sendo que a motivação deve ser prévia ou contemporânea à sua 

expedição71. 

Para esta corrente, esta regra só pode ressalvada em se tratando dos atos 

praticados no exercício de competência plenamente vinculada e, 

excepcionalmente, nos casos em que caiba certa discricionariedade 

                                                           
70 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº. 2976/2003, da Primeira Câmara, Relator 

Ministro Marcos Vinicios Vilaça, Brasilia, DF, 25.11.03. DOU 03.12.03. 
71 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 112. 
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administrativa, mas seja possível demonstrar ulteriormente, com total 

objetividade, que o motivo do ato preexistia. 

Pelas regras dos Bancos, não há expressa exigência de motivação 

contemporânea à realização dos atos dos processos de licitação ou seleção, 

sendo que, apenas em sendo solicitado esclarecimento por parte de um licitante, 

é que o mutuário tem a obrigação de expor os motivos que levaram à sua 

inabilitação ou desclassificação. 

Muito embora as guidelines não se refiram à motivação contemporânea aos atos 

praticados no decorrer dos seus procedimentos, patente é que ela é necessária e 

imprescindível, inclusive para fins de controle interno e externo, que devem ser 

realizados mesmo, e especialmente, quando se tratar de contratações financiadas 

com recursos externos. 

Além disso, a falta de motivação afeta diretamente o direito de petição previsto no 

artigo 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, manifestado na forma de recurso, 

representação ou pedido de reconsideração. 
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Conclusão 
 

O princípio da licitação estabelecido no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, 

estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá realizar 

processo de licitação pública previsto em lei sempre que desejar contratar obras, 

serviços, compras e alienações. 

O próprio dispositivo constitucional determina as balizas que devem ser seguidas 

pela legislação ordinária e autoriza exceções ao referido princípio, as quais tem o 

mesmo valor jurídico que a própria regra. Tais exceção, que são disciplinadas 

pela legislação infraconstitucional, referem-se aos casos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação, bem como à autorização contida no § 5º, do artigo 42, 

da Lei Federal 8.666/93, no sentido de que as condições e procedimentos de 

agência oficial de cooperação estrangeira, ou de organismo financeiro multilateral 

de que o Brasil seja parte, podem ser adotados nas licitações que culminem em 

contratações financiadas com recursos daquelas entidades. 

Claro é que, neste último caso, a exceção ao princípio da licitação não chega a 

autorizar a contratação direta de fornecedores, prestadores de serviços ou 

executores de obras. No entanto, permite que esta contratação seja precedida de 

processo de seleção que não esteja previsto e disciplinado em nossa legislação. 

As exceções acima referidas só são constitucionalmente válidas se puderem ser 

devidamente justificadas ante a ausência de um dos pressupostos da licitação, tal 

como disciplinada em nosso ordenamento, quais sejam: (i) pressuposto lógico; (ii) 

pressuposto jurídico; e (iii) pressuposto fático. 

A autorização legal dantes mencionada, relativa às contratações custeadas com 

recursos externos, justifica-se pela ausência do pressuposto jurídico da licitação, 

nos moldes traçados pela legislação ordinária. Isto porque o interesse público 

presente nestes casos consiste no financiamento de projetos governamentais 

que, de outro modo, não seriam executados pela escassez de recursos 

orçamentários. 
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Ora, a adoção dos procedimentos previstos em nossas leis impediria a 

consecução deste interesse, eis que os organismos internacionais, por regra, 

impõem a utilização de seus procedimentos como condição para os empréstimos 

ou doações. 

Entendendo plenamente constitucional o § 5º do artigo 42 da Lei de Licitações, 

deve-se ter claros os limites e alcance da autorização legal inserta neste 

dispositivo. Isso porque seu comando não pode ser interpretado isoladamente, 

mas como parte de todo um sistema jurídico. Esta autorização é delimitada pela 

própria natureza da lei que a prevê. Assim, as condições e procedimentos dos 

organismos internacionais não podem derrogar as normas-princípio da legislação 

nacional, e nem, tampouco, os preceitos constitucionais regentes da matéria. 

Não podem, assim, atingir o núcleo dos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da eficiência, da 

igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos.  

Além disso, as condições e procedimentos ora em análise não têm o condão de 

afastar a aplicabilidade de toda a legislação nacional, mas apenas das regras que 

disciplinam especificamente os procedimentos licitatórios. 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD são dois dos mais importantes 

organismos internacionais que financiam projetos governamentais no Brasil. As 

regras de tais Bancos, também conhecidas como guidelines, têm princípios muito 

semelhantes aos encontrados em nosso sistema jurídico. Baseiam-se nos 

mesmos valores, como a transparência, a moralidade, a igualdade e a eficiência.  

No entanto, por serem instituições financeiras, com personalidade jurídica de 

direito internacional público, também guardam outros interesses, que se 

relacionam mais intimamente com as regras do mercado internacional e com os 

benefícios a serem auferidos pelos seus países membros. 

Neste diapasão, e em que pese apresentarem diversas regras plenamente 

compatíveis com o sistema jurídico nacional, as guidelines trazem certos 
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comandos que divergem das possibilidades conferidas pela realidade legislativa 

do País. 

Algumas das regras dos Bancos, desconformes com nosso ordenamento, podem 

ser aplicadas pacificamente com base no permissivo do § 5º do artigo 42 da Lei 

Federal 8.666/93. Outras, porém, suscitam maiores debates. É o caso, por 

exemplo, das regras de confidencialidade das guidelines, que determinam o sigilo 

de todo o procedimento de seleção até a publicação da adjudicação do contrato e 

que, portanto, abarcam a planilha orçamentária, as propostas já abertas e as 

decisões tomadas pela Administração até a referida adjudicação. 

A possibilidade de adoção da arbitragem, como forma de solução dos litígios 

decorrentes dos contratos, também enseja ampla discussão, sendo perceptível, 

contudo, uma tendência a aceitá-la, tanto por parte da doutrina como pela 

jurisprudência. No entanto, entende-se que a arbitragem não pode ser aceita nos 

contratos que envolvem a Administração Pública, à vista dos princípios da 

indisponibilidade do interesse público e da legalidade. 

O amplo interesse em obter referidos financiamentos justifica a adoção das 

guidelines e uma certa flexibilização de nossas regras internas, mas não pode 

afastar os fundamentos jurídicos que estruturam nosso ordenamento. 

No Direito Administrativo, ramo do Direito Público Interno que disciplina o 

exercício da função administrativa, bem como aqueles que a desempenham, os 

fins não justificam os meios.  Pelo contrário, os meios são tão importantes quanto 

os fins a serem atingidos pela atividade administrativa, pois é principalmente 

sobre eles que incidem os princípios constitucionais direcionados à Administração 

Pública. 

Os tribunais têm confirmado a validade de várias regras contidas nas guidelines, 

por entenderem que elas não chegam a violar nossos preceitos jurídicos internos, 

representando, apenas e tão somente, disciplinas diferentes quanto ao momento 

de atendimento de tais preceitos. 

Considerando que o § 5º do artigo 42 da Lei de Licitações apresenta-se como 

uma exceção à regra geral que estabelece a plena observância do princípio da 
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licitação, nos moldes previstos na legislação infraconstitucional, a interpretação a 

ser dada a tal dispositivo deve ser restritiva.  

A nossa legislação deve ser amplamente observada, na exata medida do 

possível, muito porque as razões que justificam as cautelas nela previstas 

continuam presentes ainda que se trate de financiamentos com recursos 

externos. 

Na maior parte dos ajustes com os organismos financeiros internacionais, 

mormente com o BID e o BIRD, o Estado não recebe os recursos em doação, 

mas como um empréstimo, ainda que a juros mais baixos. 

Estes empréstimos nada mais são do que despesas de quitação postergada, e 

que, mais adiante, onerarão os cofres públicos. Daí que todo cuidado é pouco, 

não se podendo utilizar regras não insertas em nossa legislação para facilitar 

procedimentos ou adotar práticas que possam, ainda que reflexamente, causar 

prejuízos ao erário. 

As regras das guidelines que não podem ser aceitas diante do atual quadro 

constitucional do País, e que afetam diretamente a soberania nacional e os 

supraprincípios que informam o regime jurídico administrativo, devem ser 

afastadas, ainda que isso importe na recusa do financiamento ou doação. 

Por mais grave que tal posição seja, há limites intrínsecos ao nosso ordenamento, 

tal como delineado pela Carta Magna do País, que não podem ser alterados, sob 

pena do desprestígio do nosso Estado de Direito. 

O Estado brasileiro, como membro-quotista do BID e do BIRD, deve negociar a 

aplicabilidade de certas regras das guidelines, eis que, como tal, tem participação 

ativa na elaboração das normas de tais entidades. 
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