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Ariosto Mila Peixoto

Licitação na década de 90 e
nos próximos 10 anos

A l..idIação na dócada de 90 sofreu profundas e
importantes mudanças na sua forma procedimental
alterando signirlcativamentE! a forma e os resultados do
certame. Alguns elogiam as mudanças 'o há outros que
criticam categoricamente os procedimentos adotados
desprezando a Lei surgida em 1993. Inconteslo é o lato da
permanente critica sobre a ordem legal "vigente, pois pai'
mais perfeita que seja a norma, elaborada com toca
cautela e minUcia. nunca será a ideal, posando sobre ela
acusações e distraias de algumas correntes de
pensadores.

A dócada. rIOplano das ücãações, leve inicio com o
surgimento da Lei 8.666 em 1993 em subs~tuição ao
Decreto 2.300186. Junto com ela, as Administrações
Públicas experimentaram a introdução da informática
como importante aliado nos procedimentos licilalórios e
contratações. facilitando sobremaneira, certas atividades
eotes produzidas de maneira quase.

Novas leis foram promulgadas inserindo no texto da Lei
8.66&'93 alterações com a rlllalidade de aprimorarem o
seu entendimento e facilitarem a víOa dos administradoras
públicos que a utilizam como de trabalho.

A rápida evolução da lntorrnatca e dos meios
eletrônicos trouxeram grandes inovações à sociedade
modema. e com isso, inexoravelmente, à Administração
Pública.

A década de 90 terminou, mas trouxe importantes
inovações sendo que os pontos que ainda continuam
coscuros fornecem subsidios para que novas mudanças
sejam promovidas nessa nova década.

A década tem início sob a égide do Decreto
2.300186

O inicio dos anos 90 refletia um momento conturbado
1"10 plano poIitico e instável no pJano económico atingindo
em cheio o segmento das Lcnações. O Decreto 2.300'86
sofria pesadas críticas. A inflação, em alta, girava em tomo
dos 30% ao mês, tendo influência direta nos

procedimentos licitatórios. Como poderia um licilante
oíertar determinado produto. provendo que a licitação
demoraria pelo menos 2 meses para ser conclui da. som
supertaíurá-lo? A licitação. como forma de se obter a
proposta mais vantajosa à Administraç..'lo. sofria duro
go/po. As entoas ao Decreto eram muitas. cestacanoo
dentre outras, as seguintes: a inflação alta obrigava prazos
de publicidade menores para diminuir o tompo do duração
de uma jcãaçáo. mas por outro lado. a redoçáo dos prazos
poderia levar à constrição do caráter corceuuvo: a
aparente ilegalidade do alguns dispositivos; a facilidade
que a norma oferecia para as contratações sob a alegação
de notória especialização o demais contratações diretas; o
pormissivo legal de se utilizar critérios suoloüvos de
julgamento: etc.

No ano de 1993 a Lei de trcnações começa a sofrer
as mudanças esperadas

Em 21 de junho de 1993toma·se vigente a lei Federal
n~ 8.666, em substituição ao Decreto 2.300'86, com o
oOfctivo de regulamentar o artigo 37, inciso XXI da
Constituição Federal. instituindo normas para licitações e

contratos 00 Adnunistraçào Publica. O estatuto com 126
artigos procurou suprir lacunas cxetcntes no revogado
Decreto 2.300186: frear qualquer unputso infrator através
do Capitulo IV. seção 111 tipillCaodo os crimes e cominando
as penas aos seus infratores: estabeleceu inovações e dou
õníase. principalmente, as rcítações e contratações do
obras e serviços do engenharia.

As severas entoas não demoraram a surgir. Acusavam
a existência de lacunas, coscurõaoos o principalmente o
ençessarncnto imposto a Adminislração pela nova Lel.
OUvidas a respeito do prcceorneruo ucnatoro e quanto ao
gerenciamento dos contratos eram comuns, pois tratava-
se da aplicabilidade de uma nova lei, um novo texto legal
com muitas diterenças em relação ao revogado Decreto.
Com o repramonto federal alguns novos ccoceuos
começaram a aparecer. mas a intorpretaçáo de muitos
dispositivos era oosoocoonooa e oram vares os aspectos
quo necessitavam ser erneooooos. a oõe de anoraçôos
para o recente estatuto tomava-se voz corrente.

Em menos do um ano após o «üco da vigCncia da lei
Federal 8.666193. surgo a Lei 8.81.13de 08 de junho de
1994, que promoveu inúmeras aucraçôes visando,
principalmonte, as necossõuas routcaçõos, acrescer
novas definiçôos o iflCluir rnoncanootos a fim do
cornptorneotar a Lei 8.666193 e to-na-ta aplcávot o eficaz.
Algumas alterações introduzidas leram: novas bipóteses
do dispensa de licitação {artigo 2'1}. a oxigôflCia da prova
de regularidade perante o FGTS uut. 29). a possibilidade
do parcelamento de compras (art. 23), a inclusão do maior
lance ou olerta como tipo do licitação (MAS), a
possibilidade do reequilibrio económco-nnarcerc do
contrato (art.65). redução dos prazos recursais no caso de
carta convite (art. 109) etc.

Em seguida novas Leis são promulgadas com a
finalidade de esclarecer pontos a.nda obscuros, preencher
lacunas e adequar o texto do diploma federal de licitações
e contratos à nova realidade racooat não contemplados
pelos dois estatutos cntororos: Lei 9.032 de 28 de abril de
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1995; lei 9.648 de 27 da rTIilJOde1998 e Lei 9.854 da 27
de ou1Ubro de 1999.

Com as rT"IUlilnças ~ pelas dtadas leis. o
Estauo Feder3I das l...icitaç6es e Conlra1os Ad'Ti1istra~
~ ceta mahn1ade e c:anoça a SE!(respeibdo pelos
cpo antes o ailicav<nL

O dipbna ledemI ainda requer apVmramenlo, mas
dcm:lnstrou siglil"calN<i mcIhora desde sua primeira ecição.

A inlonnática toma-se um Importante aliado da
AdminislraÇão

A partlr de 1993 a MTinislração Plüca eocowa na
rlormalização de seus ••••óoodiI,1l!Ii ilos, illlonanlO ab.b
para o ~ e celeridade do suas rontralaÇões.. A
~ anda era liIT'Ida mas já jJiUUlCiava lcf11XIS de
pmIu1das R:waçiies.. Com prog;wms 00ilJ*aLs à w.ão
00 leigo. os Eá&ais era'Tl dgIados pcJf écsccs em
i1torrnãtic:a e ~ aIIel'ação praro.;eta. ~ a
prescn;:a 00 ~ espedaiizado f.ütos setW:loros não
acrucilavooI na ~ dos si:s1emas e Cl::lOOavamem suas
fiéis oompal.'1eWas • as mácJJnas de esaevef - 00iTl0 meIO
si'T1JIes e eficiente de se proó.Jzir UTi doo.rnento.. Qualquer
lJTl ~ ~ a instrução ele um procedmcnlo
IIdIatório na cteca época, lembra quão afldl em produzir um
instrunenlo convocalório na máquina de escrever, com
nmoras p.1ginas e sem possibilidade de erro. Após
produzi:Io o Eótal. o SlA'gimento de qJaQ.Jer a1teroção ou
mesmo a oonstatação de l.IT\ erro de daliogafia. pr'tlWzia
vertIadewopãrico ros seus responsáveis. pois em akplS
casos. o ilsln.menIo ron'oIOCalório deveria SE!(roIeiIo.
gcr,:vldo morosOacIe ao pl'OOlXi'nenIo lciakn>.

\par Mas o lelTlJO passou. E <JJando laIamos em lefllXl
no ~ da ntormálica, 05 re5lAaOOs não tardam 3 ~.
O rápido desenYoMmer*;) trouxe progamas si'J'Pes, êcee
de enrender e manusear. laciIando o lI'abatlO 00
adi,_isllaL ~. Os oornputadoms pessoais e
Í'Jl)rCSSOraS inslaIados ros órgãos e Jri:I<:wjes aarnstrawas
ger.vn 00CI.menk:l6 com rapidez e quaidade (de ~)
dando c::eleOOadeà instrução do devido processo legal.

Intemet e Licitação
Como 3 informática desenvo/Ye-se em aItissima

vekx::idade. o lef11Xl enwrta a vila e 3IXllElI1Iaa
obsoIesoência cos equiparnenb;. lazenO;) a:m quo r1O'JaSe
potenles rTIáqIMIas sujam a cada da. A moderrUação lrouxe
oonsqJ a INTERNET, ~ lOOio eIetr6rico de
~ quo Iacita a roce de i1lofmaçóes tvllre
pessoas SIluadas em dIeterfes poolos do planeta.

A seca o acesso e a óspc:ri)ização de ilbmações na
INTERNET, no cerco da ~ P\tlica. Iacita lJT\

nrmo rUnero de atMdades, modefriza o sevco p;.dco e
~. especificamenle, a Lx:ilação.

A década l<lmbém é man::ada pt'Ia ldzação do
eqjpameoto de transmissão dreta ele occoreoce via Wlha
lelelór1ca: o fac-sirnile. Os novos lT'lCIOS de comunicação
trouxeram à sociedade c. escecêccrreote à AcmnistraÇão
Pl:Olica. urT'li1 forma slnpIcs de comunicação c envio do
doc:urncnl05 e inlormações. ocaoes vezes ~
padcotementc a chegada de cn doc:u1lenlO através de laTI
mensagellO oea o pross.eg.a1ll!fl1O de Lma ativldadc? /110
carTl'O dJ ü::itação. apesar de ai-da estar ifmad..l a
ldzação de lax para o ~ de docunentos. lo
Iargamenlo utizaOO paI'3 <MSOS. arim1ações. ~
noIlI:ações e rrUI05 OLCrOS, quo ~. aLml!flIaram

a velocidade na oonc:k.Isão de ~
A INTERNET 00iTl0 meio ágil de ecce de osocs,

dspcribiza hcf:!' intofmações quo no rico da década não
~ SE!(possiveI, 00iTl0 pcJfeserco, em q..aaQ..oer
ponlO 00 Br'a$j l.rna errpresa podefã acessar a intega de
um EdtaI de ~ órgão da AóTiristração PtbIica (desde
que esteja I'\il Inlernet) verificando o intefesS& ou oão de
participaf do certame, sem que seta necessário coroarocer
ao ente liciUlnlc. Ou mesmo, as ccnssões de LOtação
podem ter acosso à vasta Jurispn..dência para Slb>idiar suas
decisões: procurar livros em biblioIocas virtuaJs; ter
iflforTnações SObIe cef1idões quo ~ a regularidade
fiscal de laTI delen'TWlaOO ic:itanIe e rnuíIos outros.

o que nos espera para os próximos 10 anos
O rápido <MW'lÇQ da tecnologia dcn..rloa Lma década de

SUipoeedoes novidades para o <:afllXl da nlormállCa
ptÜ:a Meios eleIJôniros de etlfT"UlK:aÇão, midas
eIetriri::as. El(J..pamenlos mar:s polef1le5. vão projJiCIéM"à
Ã:Ii.liIlisbac;ãJ PtbIica lSIl3 gama de Ien'amentas para
rrodetrVzação de seus sevccs.

AluaImcnte, l.m meio seçoro de se guardar l.IT\

doc:uTlentO é a sua torra em papel, pois se bem
armazenado, pode permanecer perfeito duranle monas
décadas. As rrüoas e1elrOnicas utilizadas para ~
âx:umefllos ainda Mo possuem gamntia de suas
i1forrnaI;,'{le po- mais de duas décadas, sendo um
i"lstn.rneolo Mo ronliâvel para a ~ de d:x:unenIos
~ ou quo necessilem laTIlerT1JO mai:lr de
~. Mas, curo já esse-os, o avanço da
tecnologia pode trazer novações e trnnsJormar as rrióas
elelróricas em ~ e a:rIiáveI nstrunenlo de
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i1ItJXV3IT1l!f1 de doo..menbs e processos. A ecx:rorria de
espaço e pape(. sem laIar na rapidez da pc5l:JJISa de
q.eIqJer ntormação. são aIlp1s aspedo6 que virão
rT'lOden'Uar o SCfviço. Com isso al!}JnS poccssos, ama não
lodos. poderiam lr<lmItar vituam:!nte e serem corcaeocs
através de moas eeeeoces.

As Comissões de lJcitação disponbítizariJm :seus EÓftaIS
através de disquoles ou da INTERNET para qumsq.w
Interessados. Nos processos lidtalórios (j."l em disquele ou no
ronpuIador) todas as iltonnaçõe:s seriam accssadas pelos
participantes c as propostas p:xieriarn SE!(eweoas (com
scg.wança) via INTERNET. Em seg.Jida a Comls:sáo de
.lUgamef*> abMa as Pn:lp:):s&asIe-mais con 3lX!SSO

0SpcriYel a eocs. prolefnb sua decisão após an.íIise do
seu oonlcudo. seria Lrn meio rápido. sog.JrO. transparOOte: e
arYl*aria o carálcr~. pois erceeses do Pais lIlIMl
poderiam parliciw sem •oecessicB:Ie de se lOCOn'ItM!rao
lccaI da abcrbn do certame. Ê lól}co que para ISSO 0C00l3l"

necessitaromos de avanços Ieadógms. que sem ó.Mia
deverão SlSgr eesa década. é só aguaniarmos.

O de:senvolvinenI ~ ClC:()lTU) na d6cada de 90
trouxe à Licitação una l'lO\'a visão de pooce<il, ••••,k>. Cada
vez mais. o avanço locnol6gico aceIcra SCIJdcsenvol .•..•reruc
e o que ocorreu em 10 anos no oessecc. sogJramcnle
ocorrerá em um ano reste inicio sécjo, e com o passar do
lefllJO o avanço encurtará SC1JSprazos.

/'oJoonão basta que a lElCl'lOlcJ9ase desenvolva se a
Adi,liIli:s1iaçã:i P\.dca permareoer lOOf1e anle aos avanços.
Ebjamo:s delcrri'lacbs serW;xJsque se utizam de
lecnoIo!Ja de pOnIa. Cf1QU3/1lO oceos setores an::Ia Iém corro
.sua vetla ~ e r.:strumcnIo de t.abalho. a m<'lquiro
de escescr,

Portar«l, a JId'nnisbação PLt*:a ~ 3Cl!ÁaI"os
avanços locnl:JI6gIa:ls e ~ a Sl:lOC'dade moderna.
Desburooatizar suas atividades e Í'1lrtlC1In' o serviço p.tioo
na era da IlIomática não basta. mas em ecesar as cées de
modernização de braços abertos com 0fTllCr'lh0 e rmINaÇão,
vaIorizard;) e qualfficando o :servidor po1:lIicopara este roeo
milênio.

O futuro baleu a nossa porta e agorn ros mpõe uma
nova lema de se ver o mundo. É só eoeêartros.
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