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A finalidade deste estudo é apresentar algumas possíveis conclusões referentes à 
análise do inc. XXI do art. 37 da CF: 

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

XXI - 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. 

Não há nenhuma possibilidade de entender o regime jurídico decorrente da Lei nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/02 ou mesmo da recém-editada Lei nº 12.462/11 (RDC) sem antes 
compreender o conteúdo do inc. XXI do art. 37 da CF. Compreender o referido preceito 
constitucional significa ter a dimensão e a clareza de que ele não é apenas uma norma, mas 
sim que dele se pode produzir um conjunto delas. Assim, do inc. XXI do art. 37 é possível sacar 
inúmeras normas com conteúdos diversos e que, necessariamente, irão constituir e calibrar o 
regime ordinário da contratação pública. Nesse particular, adaptamos a proposição do linguista 
Noam Chomsky de que “a língua faz uso infinito de meios finitos” ao caso específico deste 
estudo. Dessa forma, é possível afirmar que um prescritivo, com estrutura gramatical de 
começo, meio e fim (portanto, finita), admite a produção de infinitas e diferentes normas. 

A interpretação do inc. XXI do art. 37 da CF viabilizou 19 conclusões, ou melhor, 19 
normas distintas e intimamente relacionadas, no melhor sentido jurídico.
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As referidas conclusões de conteúdo normativo constituirão cada um dos tópicos a 
seguir. Apresentaremos as conclusões e discorreremos sobre o seu conteúdo, sempre que 
possível, contextualizando com o regime jurídico vigente. 

1) A SELEÇÃO DO PARCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO É FEITA APENAS POR 
MEIO DA LICITAÇÃO 

A afirmação acima parece dizer apenas o que já se sabe, fazendo a apologia do óbvio. 
Mas, conforme veremos, a coisa não é tão óbvia quanto parece. Se a asserção traduz algo 
reconhecido por todos, a razão dessa conclusão é um tanto quanto nebulosa e precisa ser 
compreendida. 

Se formos apurar a razão que motivou a afirmação, concluiremos que ela decorre 
diretamente da parte inicial do inc. XXI do art. 37 da CF, na qual consta uma ressalva.
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 Assim, 

o que assevero ser nebuloso é a razão que determinou a exceção indicada na parte inicial do 
referido preceito constitucional e que calibra o próprio dever de licitar, expresso na segunda 
parte do enunciado prescritivo. Sem entender o motivo que ensejou tal ressalva, não há como 
compreender a essência que estrutura o próprio regime jurídico da contratação pública previsto 
na Lei nº 8.666/93. É isso que trataremos a seguir. 



Em vez de utilizar as palavras “licitação” e “contrato” para qualificar a realidade na qual 
atuamos, prefiro a expressão “contratação pública” ou “processo de contratação pública”, 
conforme registrei na obra O regime jurídico da contratação pública. Zênite, 2008. 

Assim, entendo o processo de contratação pública como o conjunto de fases, etapas e 
atos estruturado de forma lógica para permitir que a Administração, a partir da identificação da 
sua necessidade, possa definir com precisão o encargo desejado, minimizar seus riscos e 
selecionar, em princípio, de forma isonômica, a pessoa capaz de satisfazer a sua necessidade 
pela melhor relação benefício-custo. 

Nesse sentido, o processo de contratação pública é estruturado em três fases distintas, 
mas estritamente relacionadas, que são a interna, a externa e a contratual. Apenas para 
reiterar o que dissemos na obra citada, a fase interna destina-se ao planejamento da 
contratação, ou seja, à definição do encargo, à análise e redução dos riscos envolvidos na 
contratação e à definição de todas as regras de disputa – o edital. A fase externa é destinada a 
viabilizar a análise das condições pessoais dos interessados e a selecionar a melhor proposta. 
É nela que será apurada a remuneração (R) a ser paga pela obtenção do encargo. A finalidade 
da fase externa é, em última análise, apurar a melhor relação benefício-custo. 

O exame do inc. XXI do art. 37 da CF revela que o constituinte teve nítida preocupação 
com a fase externa do processo, pois deu ênfase especial para a licitação, que nada mais é do 
que um dos procedimentos que caracteriza essa fase. 

De fato, a fase externa pode ser realizada por meio de dois procedimentos distintos,
3
 

mas que cumprem a mesma finalidade. Portanto, são distintos não em virtude da finalidade que 
os move, mas em função do pressuposto, da estrutura e dos atos que os caracterizam. O 
objetivo de ambos os procedimentos é viabilizar a melhor relação benefício-custo para a 
contratação, ou seja, apurar a melhor relação entre o encargo que se deseja e o preço a ser 
pago por ele. Portanto, a referida finalidade é a mesma na licitação e na contratação direta. 

A contratação pública implica, necessariamente, a seleção de uma pessoa (terceiro) 
capaz de viabilizar a melhor relação benefício-custo. No entanto, a licitação pressupõe uma 
seleção realizada em respeito ao tratamento isonômico. O que justifica a adoção de um 
procedimento do tipo licitatório é a possibilidade real e concreta de garantir isonomia. Garantir 
a isonomia não é finalidade da contratação nem pressuposto dela, mas sim pressuposto da 
licitação. Repita-se: não se deve confundir o processo de contratação com a licitação – que é 
um dos seus procedimentos. Se compararmos o processo de contratação com um edifício de 
três andares,
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 a licitação é uma realidade que ocorre apenas no segundo pavimento. 

Confunde-se muito o pressuposto da contratação com o da licitação. O da contratação 
pública é a existência de uma necessidade a ser identificada e atendida, e não, 
necessariamente, assegurar igualdade. Por outro lado, o pressuposto da licitação é viabilizar a 
seleção de um terceiro para atender ao encargo definido de forma isonômica. 

Isso implica dizer que é o pressuposto da contratação (a necessidade) que 
condiciona a própria igualdade. Se o tratamento isonômico pode comprometer a própria 
satisfação da necessidade, ele não será exigível.
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Com efeito, outra importante informação que se pode sacar do inc. XXI do art. 37 é: a 
contratação pública pressupõe a satisfação da necessidade, em princípio, por meio da 
igualdade de tratamento na seleção do parceiro, salvo quando ela for inviável. 

É dessa racionalidade que nasce o regime jurídico da contratação pública. Sem entender 
tal essência, não se alcança o adequado conteúdo das normas que estruturam essa realidade 
jurídica. 

Se a seleção do terceiro (parceiro) tivesse que ser feita sempre mediante licitação, 
causaríamos um sério problema à satisfação da necessidade ou teríamos de desnaturar a 
própria ideia de licitação, pois ela pressupõe igualdade, e esta não pode ser assegurada, por 



exemplo, quando o critério de julgamento (seleção) não for objetivo, como acontece com os 
serviços técnicos de natureza singular, indicados no inc. II do art. 25 da Lei nº 8.666/93. 

Por fim, é de se reconhecer que a licitação é cabível, em princípio, sempre que a 
competição for viável e não deve ser realizada quando inviável. O segredo da compreensão 
dessa afirmação está na precisa definição do que é competição viável ou inviável. 

2) A LICITAÇÃO TEM COMO PRESSUPOSTO O TRATAMENTO ISONÔMICO 

Enquanto realidade jurídica, a licitação tem fundamento direto na ideia de igualdade. A 
impossibilidade de garantir uma seleção isonômica afasta a licitação como dever jurídico. 
Nesse sentido, haverá sempre o dever jurídico de realizar a melhor contratação possível, mas 
não necessariamente o dever de realizar a licitação para obter a melhor relação benefício-
custo. Realizar a melhor contratação possível não significa pagar menos, mas pagar o melhor 
preço. Por outro lado, obter o melhor preço é satisfazer plenamente a necessidade e realizar o 
menor desembolso de recursos financeiros. Por fim, realizar o menor desembolso é atender ao 
princípio da economicidade previsto no art. 70 da CF. 

A economicidade em contratação pública é sempre relativa, isto é, o que calibra o preço 
(custo) é o encargo (benefício), sendo este condicionado diretamente pela própria 
necessidade. Pagar menos não é (e não pode ser) a finalidade de nenhuma contratação, seja 
ela informada pelo procedimento da licitação ou da inexigibilidade, por exemplo. A finalidade da 
contratação deve ser sempre, em primeiro lugar, garantir o encargo e, assegurado isso, pagar 
menos por ele. Nessa exata ordem. O benefício (encargo) condiciona o preço, e não o 
contrário. Com efeito, o preço a ser pago não pode ser considerado em perspectiva isolada e 
autônoma, mas de forma relativa. 

Como vimos anteriormente, a finalidade dos procedimentos que informam a fase externa 
do processo de contratação é possibilitar a apuração da melhor relação benefício-custo. Se tal 
apuração será feita de modo a garantir a isonomia ou não, é outra questão, porque depende de 
um pressuposto – a viabilidade da própria competição. 

Nesse sentido, é preciso ver a isonomia como valor jurídico de natureza relativa e que 
qualifica a licitação, que nada mais é do que um dos procedimentos típicos da fase externa, e 
não como a única forma de viabilizá-la. A par da licitação, temos outra realidade distinta e 
oposta a ela, não sob o ponto de vista do fim, mas em relação ao seu pressuposto. Essa outra 
realidade é o que se denomina de inexigibilidade, cujo fundamento de validade é a inviabilidade 
de competição. 

Portanto, a licitação é fundamentalmente um meio próprio a serviço de um fim 
específico, tal como a inexigibilidade e a dispensa. A diferença é que a licitação é o meio de 
seleção estruturado para garantir isonomia na apuração da melhor relação benefício-custo. É 
assim que devemos ver a licitação, e não de outra forma. 

3) EXISTEM SITUAÇÕES NAS QUAIS NÃO SE PODE ASSEGURAR TRATAMENTO 
ISONÔMICO E CRITÉRIO OBJETIVO DE JULGAMENTO, MESMO QUE SE DESEJE 

Para assegurar tratamento isonômico, é preciso também que o critério de julgamento 
seja objetivo, sob pena de a igualdade ser violada por preferência de ordem pessoal 
(subjetiva). Mas a garantia de assegurar tratamento isonômico não depende apenas do querer 
e da predisposição, mas de outras condições ou variáveis que fogem ao nosso controle e 
domínio. Para que haja igualdade de tratamento, é fundamental que a escolha do parceiro da 
Administração ocorra mediante critério objetivo, do contrário, o tratamento isonômico estará 
comprometido. Portanto, se não for possível definir um critério de julgamento objetivo, a 
licitação não deve ser realizada. E a razão é simples: o pressuposto da licitação é a igualdade. 
Ora, se o pressuposto não pode ser assegurado, o dever deixará de existir. Essa é a lógica que 
norteia a ordem jurídica. A impossibilidade de definir o critério objetivo não deve ser confundida 
com a inaptidão de um agente determinado. Inaptidão pessoal é uma coisa, impossibilidade é 
outra, pois esta não decorre da imperícia de A ou de B, mas da incapacidade humana, ou seja, 



de uma condição que atinge a todos. Portanto, a impossibilidade é objetiva (impessoal), e não 
subjetiva (no sentido pessoal, individual). 

4) SE NÃO FOR POSSÍVEL GARANTIR IGUALDADE E CRITÉRIO OBJETIVO DE 
JULGAMENTO, A COMPETIÇÃO DEVE SER CONSIDERADA INVIÁVEL 

Se não for possível assegurar igualdade, a competição é juridicamente inviável. Várias 
situações podem tornar impossível ao agente público atender ao dever de assegurar a 
igualdade. Uma dessas situações é quando se reconhece, justificadamente, que somente há 
uma única pessoa em condições de viabilizar a solução capaz de satisfazer plenamente a 
necessidade da Administração. É o caso descrito no inc. I do art. 25 e o indicado no inc. X do 
art. 24, ambos da Lei nº 8.666/93. 

Outra situação que impede a garantia de igualdade é a impossibilidade de realizar a 
escolha por meio de critério objetivo, tal como em relação à situação descrita no inc. II do art. 
25 da Lei nº 8.666/93. Nesse caso, pouco importa se existem várias empresas ou mesmo 
profissionais notoriamente especializados. A pluralidade de potenciais prestadores não afasta a 
inviabilidade de competição prevista no inc. II do citado art. 25, mas afasta a do inc. I do 
mesmo artigo. Isso ocorre porque o fundamento fático que determina cada uma das duas 
hipóteses especiais é diverso. Portanto, a inviabilidade de competição não é realidade jurídica 
produzida com a mesma matéria-prima para todas as suas hipóteses. 

5) SEMPRE QUE A COMPETIÇÃO FOR INVIÁVEL, A LICITAÇÃO NÃO PODERÁ SER 
REALIZADA 

A inviabilidade da competição torna a licitação inexigível e possibilita que a seleção do 
futuro contratado ocorra por outro meio legal. Diz-se inexigível aquilo que não pode ser exigido. 
Tem-se aqui uma proibição, e não uma faculdade de poder exigir ou não. Para manter o apego 
à tradição maniqueísta de classificar as condutas em vinculada e discricionária, é possível 
afirmar que a inviabilidade de competição torna a conduta do agente vinculada, e não 
discricionária, pois ele não tem margem de liberdade para decidir. Eventualmente, será 
discricionária a decisão de dispensar a licitação ou realizá-la. Se a competição for inviável, a 
licitação é proibida, ou seja, não pode ser realizada, em razão da ausência do pressuposto que 
lhe confere validade jurídica – a igualdade. 

Portanto, sob o ponto de vista essencial, até poderíamos dizer que inviável não é a 
licitação propriamente dita, mas o seu pressuposto: a possibilidade de assegurar tratamento 
isonômico no processo de seleção do terceiro. No entanto, uma coisa (a igualdade) condiciona 
e viabiliza a outra (a licitação). 

6) SEMPRE QUE A COMPETIÇÃO FOR VIÁVEL, A LICITAÇÃO DEVERÁ SER 
REALIZADA OBRIGATORIAMENTE, SALVO SE HOUVER HIPÓTESE LEGAL DE 
DISPENSA 

Da mesma forma que é vinculante para o agente o dever de selecionar o futuro 
contratado sem licitação quando a competição for inviável, também será vinculante o dever de 
realizar seleção por meio de licitação quando a competição for viável. Face a essa afirmação, 
cabe dizer que tal vinculação somente será afastada se houver hipótese legal de dispensa. 
Nesse caso, a vinculação cede terreno para a discricionariedade. Assim, caberá ao agente 
decidir se realiza a licitação ou se a dispensa. 

Portanto, a obrigatoriedade de licitação é determinada, fundamentalmente, por duas 
condições básicas: (a) a viabilidade da competição e (b) a ausência de hipótese legal, 
tornando-a dispensada (ou dispensável). Então, a obrigatoriedade da licitação pressupõe a 
superação das duas condições apontadas. 

É oportuno dizer, no entanto, que essas condições existem por conta da ideia de 
satisfação da necessidade, que é o valor máximo quando o tema é contratação pública. E é tal 
ideia que orienta todo o regime da contratação e define como será conduzida a sua fase 
externa, isto é, se por meio da licitação ou não. 



7) O QUE PODE DAR FUNDAMENTO DE VALIDADE PARA UMA HIPÓTESE DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO É OUTRO VALOR DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, E 
NÃO APENAS A PURA E SIMPLES DECISÃO LEGISLATIVA NO PLANO ORDINÁRIO 

Falar em fundamento de validade de uma norma é indicar a fonte da qual ela emana, o 
seu alicerce. Ora, a licitação é valor constitucional e, como tal, deve ser observada pelos 
agentes públicos. O seu afastamento no plano ordinário justifica-se em duas situações básicas: 
(a) quando houver razão extranormativa a ser reconhecida e (b) quando houver valor 
constitucional distinto do da isonomia que mereça a devida ponderação.
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 Assim, é com base 

nessas duas condições que o legislador ordinário pode exercer sua competência legislativa. 

As razões extranormativas traduzem situações que não estão sujeitas à vontade de 
quem legisla, pois não dependem da ordem jurídica para existir na realidade, apenas podem 
ser textualmente ignoradas ou reconhecidas.
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 Não pode o legislador, mesmo desejando, alterar 

a realidade, mas pode, identificando-a, reconhecê-la e normatizá-la. Com efeito, não há como 
impor competição quando apenas uma pessoa pode competir, pois a disputa, nesse caso 
específico, pressupõe a existência de, pelo menos, duas pessoas. O reconhecimento das 
razões extranormativas cumpre uma função formal, e não material. As hipóteses de 
inexigibilidade previstas no art. 25 da Lei nº 8.666/93 traduzem situações de impossibilidade 
real, efetiva, da mesma forma que algumas situações descritas no art. 24 da mesma Lei. 
Assim, ainda que as hipóteses previstas no art. 25 da Lei nº 8.666/93 não existissem 
textualmente na ordem jurídica, elas poderiam determinar o afastamento da licitação. É claro 
que, sob o ponto de vista da interpretação positivista-dogmática, essa afirmação não estaria 
correta, pois o inc. XXI do art. 37 da CF diz que, para a licitação ser afastada, é necessária 
previsão legal, uma vez que expresso com todas as letras: “ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, serviços e compras serão contratados mediante 
processo de licitação”. Essa não é, no entanto, a nosso ver, a melhor interpretação. 

A segunda situação apontada diz respeito à existência de valor jurídico (constitucional) 
distinto do da isonomia e que merece ponderação por ser capaz de determinar o afastamento 
da licitação. É esse valor que conferirá fundamento de validade para que o legislador ordinário 
configure um regime de exceção ao dever de licitar quando houver possibilidade de 
competição. Assim, afirmamos que o legislador ordinário não tem liberdade para fixar as 
hipóteses de dispensa e reduzir o dever de licitar, pois isso implicará ignorar a ideia de 
igualdade. Para deixar de assegurar a devida isonomia, é indispensável razão justificável e 
com fundamento na própria Constituição. Mas, ainda assim, o simples fato de o valor ter 
assento constitucional não é suficiente para invocá-lo para esse fim, pois é necessário mais do 
que isso para respaldar a decisão política de criação de uma hipótese de dispensa para o 
dever de dar tratamento isonômico. 

8) A INEXIGIBILIDADE TRADUZ AS HIPÓTESES NAS QUAIS A COMPETIÇÃO É 
INVIÁVEL, ASSIM, ELAS NÃO PODEM SER CONFUNDIDAS COM AS DE DISPENSA, 
POIS ESTAS TRATAM DE SITUAÇÕES NAS QUAIS A COMPETIÇÃO É VIÁVEL 

É a ideia de viabilidade ou inviabilidade da competição que aparta os dois grandes 
mundos da contratação pública
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 e torna a licitação obrigatória ou inexigível e também é ela que 

separa as hipóteses de inexigibilidade das de dispensa. Por isso, tenho dito que a ideia de 
competição estrutura a fase externa do processo de contratação pública. 

Se a competição for reputada inviável, a licitação não poderá ser exigida, logo ela será 
inexigível. No entanto, o fato de reconhecer que a competição é viável não significa que a 
licitação será obrigatória, pois, havendo hipótese de dispensa, ela poderá ser afastada. Mas, se 
viável a competição e inexistindo uma hipótese legal de dispensa, a licitação será obrigatória. 

Dessa forma, não se podem confundir as hipóteses de dispensa com as de 
inexigibilidade, pois advêm de matérias-primas diferentes e inconfundíveis. Tampouco se pode 
dizer que os casos de dispensa estão previstos no art. 24, e os de inexigibilidade, no art. 25, 
ambos da Lei nº 8.666/93. O que é possível dizer apenas é que os casos de dispensa estão, 
sob o ponto de vista formal, reunidos no art. 24 da referida Lei. Por outro lado, caberá 
reconhecer que a reunião dos casos de dispensa não observou um critério material, visto que 



muitas hipóteses de inexigibilidade foram incluídas no art. 24, quando deveriam constar no art. 
25 da Lei nº 8.666/93. 

A ideia de reunir em dois dispositivos diversos os casos de dispensa e inexigência 
somente se justifica na perspectiva de pretender dissociar coisas ou realidades distintas, sob o 
ponto de vista material, e não apenas formal. No entanto, apesar desse evidente propósito, é 
possível dizer que o legislador não foi feliz ao separar os casos que não admitem a viabilidade 
de competição dos que, mesmo possibilitando tal viabilidade, ensejam a dispensa da licitação 
por outras razões, seja de cunho social, econômico ou de outra natureza constitucional. 

Tradicionalmente, colocamos a licitação de um lado, e a dispensa e a inexigência, juntas, 
do outro. No entanto, a dispensa está mais perto da licitação do que da inexigibilidade. Em 
verdade, de um lado, temos a licitação e a dispensa juntas, e, isoladamente, no outro lado, a 
inexigibilidade. Portanto, não se pode confundir a dispensa com a inexigibilidade e achar que 
ambas “são farinha do mesmo saco”, pois não são. Elas só se assemelham mais porque 
ambas devem ser formalizadas de acordo com o art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

9) SENDO VIÁVEL A COMPETIÇÃO, O AFASTAMENTO DA LICITAÇÃO DEVE SER 
INDICADO TAXATIVAMENTE PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO 

Se a competição é viável, a licitação é, em princípio, obrigatória, e a sua dispensa 
dependerá de previsão legal, pois a razão que lhe dá fundamento de validade não é de 
natureza extranormativa, mas valorativa, ou seja, nesse caso, o afastamento do dever de licitar 
depende de apreciação de natureza política de quem define as normas que integram a ordem 
jurídica. No entanto, isso não significa que as hipóteses de dispensa podem ser fixadas com 
ampla e total liberdade no plano ordinário, em razão mesmo dos condicionamentos 
estabelecidos pela segunda parte do inc. XXI do art. 37 da CF, pois nele a licitação é definida 
como uma obrigação. Assim, a definição dos casos de dispensa tem fundamento de validade 
em outros valores constitucionais presentes em normas consagradas na própria CF e que não 
se confundem com o da isonomia. Com isso, afirmamos que o exercício da competência 
ordinária que decorre da expressão “ressalvados os casos especificados na legislação”, 
prevista no inc. XXI do art. 37 da CF, tem limites bem precisos e fundamento constitucional. 
Não pode o legislador ordinário entender que a referida expressão é um cheque assinado em 
branco, cujo conteúdo pode ser definido com total liberdade por ele. 

Dessa forma, o eventual exame de constitucionalidade de hipótese de dispensa passa, 
necessariamente, pela identificação da existência de valor consagrado na Constituição e capaz 
de afastar o tratamento isonômico. É com base na isonomia e na previsibilidade do valor na CF 
que a hipótese de dispensa será declarada constitucional ou inconstitucional. Portanto, diante 
dessas duas condições, o legislador exercerá sua competência ordinária, e, da mesma forma, 
o STF realizará o exame de constitucionalidade. Há um parâmetro norteador para o exercício 
de ambas as competências, que, inclusive, são reguladas pela própria Constituição. 

10) SENDO INVIÁVEL A COMPETIÇÃO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A INDICAÇÃO 
TAXATIVA DAS HIPÓTESES QUE IRÃO DETERMINAR O AFASTAMENTO DA 
LICITAÇÃO, BASTANDO RELAÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA 

As situações que traduzem a inviabilidade de competição não precisam ser indicadas de 
forma taxativa, tal como ocorre com as hipóteses de dispensa. Assim, basta a indicação 
genérica de que se inviável a competição, a licitação não será necessária (ou seja, é 
inexigível), como descrito no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Por isso, a doutrina reitera que 
há uma condição genérica de inexigibilidade, e os casos indicados nos seus incisos são 
apenas exemplificativos. Dizer que as hipóteses de inexigibilidade de licitação são 
exemplificativas significa que outras situações não indicadas no art. 25 da Lei nº 8.666/93 
também podem afastar a licitação, desde que demonstrada a inviabilidade de competição. É 
preciso cautela em aceitar uma situação como capaz de tornar a licitação inexigível. Salvo os 
casos de inviabilidade de competição, todos os outros devem ser previstos como hipótese de 
dispensa, porque traduzem situações nas quais a competição é viável e não inviável. 



A inviabilidade de competição é juridicamente aceitável nos seguintes casos: (a) quando 
não há possibilidade de disputa; (b) quando não for possível escolher a melhor oferta por meio 
de critério objetivo, mesmo havendo possibilidade de disputa entre potenciais competidores; (c) 
quando o atendimento da necessidade seja urgente e inviabilize os prazos fixados para a 
condução do procedimento da licitação e o respeito à isonomia. No primeiro caso, somente 
haveria uma pessoa em condições de atender à necessidade da Administração. No segundo, 
não há como escolher, mediante critério objetivo, uma entre, no mínimo, duas pessoas. No 
terceiro caso, não há tempo para viabilizar a disputa entre, no mínimo, duas pessoas. 

11) NÃO SE DEVE CONFUNDIR INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO COM 
IMPOSSIBILIDADE DE DISPUTA, POIS SÃO REALIDADES DISTINTAS 

É comum confundir duas realidades conexas, mas distintas: competição e disputa. É 
certo reconhecer que sem a possibilidade de disputa real entre, pelo menos, duas pessoas, 
não é viável a competição. No entanto, é preciso também perceber que o fato de existir, pelo 
menos, duas pessoas em condições de competir não significa que a competição será 
viabilizada. A competição, no campo da contratação pública, tem como pressuposto básico a 
ideia de igualdade. Isso ocorre porque, para haver competição isonômica entre, no mínimo, 
duas pessoas, é indispensável que a escolha de uma delas ocorra por meio de critério objetivo. 
Se o critério de julgamento for subjetivo, não se poderá falar em competição, ainda que se 
pudesse reconhecer que houve disputa. Portanto, a possibilidade de disputa entre, pelo menos, 
duas pessoas não significa que poderá haver competição entre elas. A viabilidade de 
competição quando presente a possibilidade de disputa dependerá da existência de critério 
objetivo de julgamento. Compreender isso é fundamental para entender o processo de 
contratação pública, principalmente o seu perfil constitucional. 

12) A ADMINISTRAÇÃO TEM O DEVER CONSTITUCIONAL DE PAGAR PELO 
ENCARGO QUE CONTRATOU E DEVE DEIXAR ISSO BEM DEFINIDO NO EDITAL, 
OU SEJA, NÃO SÓ AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DEVEM SER FIXADAS, 
COMO TAMBÉM A FONTE DO RECURSO QUE SUPORTARÁ A DESPESA 

Como regra, o contrato administrativo é o negócio jurídico por meio do qual o contratado 
assume a obrigação de cumprir um encargo e a Administração se compromete a pagar a 
remuneração ajustada. O encargo é definido pela Administração em razão do planejamento, 
expressa sua vontade e é materializado no edital. A remuneração é determinada pelo particular 
na sua proposta e é definida com base no encargo fixado no edital. Assim, é certo dizer que o 
contrato é um acordo de vontades entre a Administração e o contratado, que expressa 
equivalência entre encargo e remuneração. 

O cumprimento da obrigação assumida pela Administração deve ser regulado no edital, 
sob pena de ilegalidade. Nesse sentido, cabe a ela deixar claro como e em que prazo irá 
realizar o pagamento da remuneração, bem como de onde virão (a fonte) os recursos que 
suportarão a despesa, pois o encargo implica dispêndio de natureza financeira. Por isso, 
afirmamos que o encargo traduz a dimensão econômica do contrato, e a remuneração, a sua 
dimensão financeira, daí a expressão equação econômico-financeira para manifestar a relação 
de equivalência jurídica do negócio contratual. No entanto, se a Administração não indicar as 
condições de pagamento e as fontes dos recursos, poderão os interessados adotar as 
providências cabíveis. Portanto, a não indicação das condições de pagamento ou dos recursos 
financeiros para suportar o encargo viabiliza impugnação ao edital e, se for o caso, interposição 
de medida judicial. Essa é a regra do jogo que decorre da Constituição e da legislação 
ordinária em vigor. 

13) A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO CRIA PARA ELA O 
DEVER DE RESPEITAR SEUS TERMOS E SUAS CONDIÇÕES EFETIVAS 

Cabe ao edital regular a apresentação das propostas. Isso significa que o edital 
disciplina a manifestação de vontade dos licitantes, estabelecendo como deve ser exercida. 
Assim, caberá à Administração fixar as exigências que julgar indispensáveis à satisfação da 
sua necessidade e dispor como o particular deverá formular os seus preços e a sua 
remuneração, podendo, inclusive, indicar valores máximos a serem observados. É claro que a 



Administração tem limites legais a considerar no estabelecimento de tais condições. Esses 
limites são fixados pela ordem jurídica ou podem decorrer de condições específicas, definidos 
pela própria necessidade que será satisfeita. Se os interessados não concordarem com as 
condições por entenderem que são ilegais ou não possibilitam disputa isonômica, poderão 
impugnar o edital e apresentar suas razões. 

No entanto, se os particulares formulam suas propostas sem objeções, deduz-se que 
aceitaram as condições definidas do edital, ou seja, é razoável supor que o encargo foi aceito 
nas condições fixadas. Com a apresentação da sua proposta, cada licitante assume a 
obrigação de executar o encargo tal como definido, mediante o recebimento de uma 
contraprestação financeira: a remuneração por eles mesmos estimada. Em razão da 
apresentação da proposta, deverá a Administração analisá-la e julgá-la. O julgamento, que 
decorrerá da sua análise, implicará a aceitação da proposta ou a sua rejeição. A aceitação da 
proposta terá como consequência a classificação, de acordo com o critério de julgamento 
definido no edital. A sua rejeição acarretará a desclassificação e o seu afastamento da ordem 
de classificação. Para que uma proposta possa ser classificada, ela terá de ser antes aceita, o 
que decorrerá da análise preliminar que o julgador (pregoeiro ou comissão) deverá realizar. 
Essa análise é feita de acordo com o edital, e a rejeição tem também nele o seu fundamento de 
validade, salvo situação regulada diretamente pela própria Lei. 

A aceitação da proposta pela Administração cria para ela uma obrigação, qual seja, o 
respeito aos seus termos e às suas condições. Após a aceitação das propostas, deverá a 
Administração proceder à devida classificação, de acordo com o critério objetivo definido no 
edital. Todas as propostas serão ordenadas da primeira à última aceita. As rejeitadas não 
entram na ordem de classificação. Depois da ordenação, encerra-se a atividade da comissão 
julgadora, e o processo deverá ser encaminhado à autoridade superior para homologação, 
anulação ou revogação. Havendo homologação, caberá à autoridade proceder 
obrigatoriamente à adjudicação.
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14) COM A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E A ADJUDICAÇÃO, ESTÁ FIRMADA A 
RELAÇÃO CONTRATUAL, SOB OS PONTOS DE VISTA MATERIAL E FORMAL. O 
CONTRATO É FIRMADO NA FASE EXTERNA, OU SEJA, DURANTE A REALIZAÇÃO 
DA PRÓPRIA LICITAÇÃO 

Sendo o contrato um acordo de vontades, é preciso identificar em que momento do 
processo de contratação ocorre tal acordo e como ele é formado. Não é difícil perceber que a 
vontade da Administração é integralmente manifestada no edital. Logo, este traduz a vontade 
da Administração na sua inteireza. Tal manifestação é escrita, pois o edital é materializado num 
instrumento e assinado por agente competente da Administração e, se tudo isso não bastasse, 
é ainda publicado. Aliás, pela importância do ato de manifestação de vontade, a lógica conduz 
à conclusão de que é a autoridade superior que deve assinar o edital, e não outro agente 
(presidente da comissão ou pregoeiro, por exemplo), salvo situação de delegação. Portanto, 
com o edital, a Administração manifesta a sua vontade. E só pode fazer isso quem tem 
competência ou poder para vincular a Administração contratualmente. 

As propostas apresentadas pelos licitantes nada mais são do que manifestações de suas 
vontades. Depois da devida análise das propostas apresentadas, a Administração escolhe, de 
acordo com o critério objetivo, uma, que é aceita como a manifestação de vontade que faltava 
para concretizar o acordo. Nesse momento, nasce o contrato, ou seja, o acordo de vontades. 

Por outro lado, no entanto, reitera-se na doutrina e na jurisprudência que o adjudicatário 
tem apenas mera expectativa em relação ao contrato. Com isso, quer-se dizer que o 
adjudicatário poderá não vir a ser contratado. Esse é um equívoco a ser repensado, pois, com 
a adjudicação, o contrato se torna um negócio jurídico perfeito. A Administração não precisa 
firmar mais nenhum contrato, pois ele já está firmado. O que a Administração pode é querer 
materializar num único instrumento o contrato já concretizado, o que é bem diferente. Estamos 
confundindo coisas distintas: o contrato com o instrumento de contrato; isso é inadmissível. 
Aliás, seria o mesmo que confundir o contrato de “mandato” com a “procuração” que o 
instrumentaliza. 



A única expectativa que pode surgir com a adjudicação é em relação ao início da 
execução do encargo, e nenhuma outra. E se houver outra, será em relação ao recebimento da 
remuneração (preço), após o cumprimento do encargo. Com a adjudicação, o negócio (acordo) 
está firmado. É evidente que isso não impede a Administração de rescindi-lo, como poderia em 
qualquer outra situação, desde que haja motivo suficiente para justificar tal rescisão, operando-
se todas as consequências previstas na ordem jurídica. É importante observar que falamos em 
rescisão, e não em revogação. Revoga-se o ato (decisão), e rescinde-se o negócio (contrato). 

15) A PROPOSTA VENCEDORA (NOTADAMENTE O VALOR DA REMUNERAÇÃO) 
NÃO PODERÁ SER ALTERADA UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO 

Não pode a Administração alterar de forma unilateral o preço ou o valor da remuneração 
expressos na proposta vencedora e que traduzem, salvo eventual redução concedida pelo 
próprio licitante, a exata expressão financeira do contrato. Como dissemos, o acordo de 
vontade é integrado pela manifestação da Administração, consubstanciada no edital, e pela do 
particular, materializada na sua proposta. Assim, como o particular não pode alterar o encargo 
definido pela Administração, ela também não pode modificar a remuneração, exceto na 
hipótese de redução do encargo por ato unilateral, o que pressupõe reflexivamente a redução 
do preço ajustado. É preciso perceber que a expressão “mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da Lei”, constante no inc. XXI do art. 37 da CF, tem conteúdo jurídico 
bem preciso. Por conta disso, não se pode entender que o licitante ou o contratado tem o 
direito de exigir que o preço da sua proposta seja mantido ainda que haja redução no encargo 
licitado. Evidentemente, não é isso. Ele tem direito de se opor apenas se houver redução do 
preço e o encargo se mantiver o mesmo, ou seja, se for rompida a ideia de equivalência entre 
encargo e remuneração. Portanto, é essa ideia que norteará o exato sentido da norma 
constitucional. É preciso não esquecer que é com base no encargo que a remuneração é 
fixada. A fixação da remuneração de acordo com o encargo previsto no edital cria uma relação 
de igualdade (ou equivalência) entre ambos, a qual deve ser respeitada durante toda a 
execução do contrato. É com base no encargo que a remuneração é fixada, e não o contrário. 
Isso implica dizer que o contratado não pode ser compelido a realizar mais encargo pela 
mesma remuneração, bem como não poderá querer receber a mesma remuneração para 
realizar um encargo menor do que o licitado. A relação entre encargo e remuneração é via de 
mão dupla, pavimentada pela equivalência. 

É certo que a Administração poderá alterar unilateralmente o encargo por ela definido 
(ou seja, o objeto da contratação), mas deverá manter a relação de equivalência com a 
remuneração prevista na proposta. Assim, há o dever de respeitar essa relação entre o 
encargo e a remuneração, sob pena de afrontar diretamente a Constituição. Por fim, a 
expressão “mantidas as condições efetivas da proposta” significa a manutenção da 
equivalência entre o encargo licitado e a remuneração fixada. O adjetivo “efetivo”, que qualifica 
a proposta, é, no contexto do enunciado, o mesmo que “equivalente” ou “proporcional”. 

16) O CONTRATADO NÃO ESTARÁ OBRIGADO A ACEITAR AS ALTERAÇÕES 
QUALITATIVAS QUE NÃO TENHA CONDIÇÕES DE ATENDER, SENDO VEDADO À 
ADMINISTRAÇÃO APLICAR A ELE QUALQUER PENALIDADE 

De acordo com a ordem jurídica vigente, a Administração poderá impor ao contratado, 
de forma unilateral, alterações relativas ao encargo licitado, sejam elas de natureza quantitativa 
ou qualitativa, observados os limites fixados pela própria legislação vigente. Por conta disso, 
tanto a doutrina como o Judiciário têm entendido que o contratado é obrigado a aceitar tais 
imposições unilaterais, uma vez que teriam seu fundamento de validade na ideia da 
supremacia da Administração nas suas relações. No entanto, é preciso interpretar tal 
possibilidade jurídica de forma ponderada, pois ninguém pode ser forçado a cumprir uma 
obrigação para a qual não tenha capacidade, sob pena de atentar justamente contra a razão 
que ensejou o direito exorbitante da própria Administração – o interesse público. Assumir a 
execução de um encargo que não contratou e nem tem capacidade técnica para viabilizar é 
agir, no mínimo, com irresponsabilidade. Não parece que o Poder Público pode exigir que 
alguém atue com irresponsabilidade quando a questão envolve a satisfação de necessidade 
pública. A legalidade da imposição unilateral de alterações qualitativas dependerá da 
capacidade do contratado de executá-la, mesmo quando não houver desnaturação do objeto. 



Diante de motivo justo, poderá o contratado se opor à exigência e demonstrar sua 
incapacidade técnica para viabilizar a obrigação imposta pela Administração, inclusive como 
conduta compatível com o próprio “interesse público”, invocado como fundamento de validade 
para a imposição. Havendo a necessidade de alterar o objeto do encargo por motivos 
supervenientes e de interesse público, caberá à Administração, diante da impossibilidade 
técnica do licitante de assumir a execução da referida obrigação, permitir a subcontratação ou, 
se for o caso, a formação de consórcio ou mesmo a cessão do contrato, ainda que o edital não 
tenha previsto tal possibilidade. Não haverá nenhuma ilegalidade nisso, desde que respeitadas 
determinadas condições. 

17) A LEI ORDINÁRIA REGULARÁ A RELAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O 
CONTRATADO, MAS NÃO PODERÁ DESRESPEITAR A RELAÇÃO DE EQUILÍBRIO 
OU EQUIVALÊNCIA ENTRE O ENCARGO E A REMUNERAÇÃO, SOB PENA DE SER 
DECLARADA INCONSTITUCIONAL – A VIOLAÇÃO DESSA RELAÇÃO IMPLICARÁ 
NULIDADE DE PLENO DIREITO 

A fixação das chamadas cláusulas exorbitantes nas relações contratuais em que a 
Administração Pública é parte deve observar os limites do inc. XXI do art. 37 da CF. Os limites 
básicos dizem respeito (a) ao dever de observar a exata equivalência entre encargo e 
remuneração; (b) à obrigação de demonstrar a fonte de recurso que suportará o pagamento do 
novo encargo imposto; e (c) ao dever de não impor ao contratado obrigação de natureza 
qualitativa não constante do encargo licitado e para a qual ele não tenha capacidade técnica de 
execução. O desrespeito a qualquer uma dessas condições acarretará violação direta da 
Constituição, pouco importando se se refere à lei em tese ou a ato administrativo. Seja qual for 
o caso, caberá mandado de segurança contra o ato administrativo que determine a alteração. A 
Constituição é a partitura que rege as ações da Administração, ainda que exista regra ordinária 
prevendo tal possibilidade. Nesse caso, tal regra ordinária deverá ser declarada 
inconstitucional. 

18) AS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E FINANCEIRA DEVEM SER 
SUFICIENTES PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS 
AO ENCARGO A SER CONTRATADO 

A contratação pública exige que a Administração avalie não só a proposta do licitante, 
mas também as suas condições pessoais. Em relação à referida condição pessoal, a análise 
envolve quatro diferentes aspectos, a saber, jurídico, fiscal, técnico e financeiro. Como é 
possível perceber, o legislador constituinte fez referência apenas aos dois últimos aspectos 
apontados, ou seja, o técnico e o financeiro. A razão que o levou a eleger apenas esses dois, e 
não os quatro indicados, é que somente o técnico e o financeiro variam em relação direta ao 
objeto licitado; os dois outros são, grosso modo, invariáveis. Com isso, quis o legislador regular 
a questão de modo a definir que só o que for indispensável ao cumprimento da obrigação é 
que poderá ser exigido dos licitantes. Por indispensável, deve-se entender o que é 
minimamente capaz de satisfazer a necessidade. É oportuno observar, no entanto, que a 
opção adotada amplia, por um lado, o eventual risco em torno da execução do encargo; por 
outro, possibilita maior competitividade. É razoável afirmar que o valor utilizado pelo legislador 
para construir a condição prevista na parte final do inc. XXI do art. 37 da CF foi ampliar a 
participação, por isso, optou pelo minimamente indispensável, e não pelo máximo possível. 
Exigir o máximo possível é restringir demasiadamente a disputa, e estabelecer o mínimo 
indispensável é viabilizar o atendimento da necessidade, ainda que não de forma ótima. 
Entretanto, é preciso ter a clareza de que a condição fixada constitui regra a ser observada 
para a maior parte das contratações, mas não imposição absoluta para todos os casos. 
Contudo, existirão situações, tais como a contratação de serviços técnicos de natureza singular 
com profissional notoriamente especializado, em que a capacidade a ser priorizada não será a 
mínima indispensável; ao contrário, será a melhor possível. O mesmo raciocínio pode e deve 
ser utilizado para outros casos. É preciso interpretar a norma em questão de forma adequada e 
capaz de proporcionar à Administração a melhor relação benefício-custo possível, de acordo 
com a necessidade a ser satisfeita. 



19) TUDO O QUE FOR INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR A PLENA NECESSIDADE 
DA ADMINISTRAÇÃO E ELIMINAR POTENCIAL RISCO PODE SER FIXADO COMO 
ENCARGO E EXIGIDO DO LICITANTE 

É a necessidade da Administração que calibra o encargo a ser licitado e confere às 
exigências constitucionais o seu fundamento de validade, inclusive as pertinentes às 
exigências técnicas e financeiras a serem impostas como condição pessoal. Dessa forma, tudo 
o que for indispensável para garantir a plena necessidade da Administração e eliminar 
potencial risco pode ser exigido, como encargo ou condição pessoal. Em regra, as exigências 
de capacidades técnica e financeira estão previstas nos arts. 30 e 31 da Lei nº 8.666/93, mas é 
possível, em face de situação excepcional, estabelecer exigência eventualmente não prevista. 
É preciso dizer que a doutrina e a jurisprudência se manifestam no sentido de que as 
exigências devem se limitar ao previsto nos referidos preceitos. Não há nenhuma dúvida de 
que essa é a regra a ser observada. No entanto, o que não se pode é dizer que tal regra é 
absoluta e não admite exceção. É claro que sim, sob pena de entender que é o art. 30 da Lei nº 
8.666/93, por exemplo, que condiciona o inc. XXI do art. 37 da CF, e não o contrário. 

PONDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, é possível afirmar que o valor mais importante para a contratação pública não é 
a igualdade, mas a ideia em torno da plena satisfação da necessidade, pois é ela que aparta os 
dois procedimentos que caracterizam a fase externa da contratação, ou seja, a licitação e a 
contratação direta. Quando se diz que é com base na necessidade que construímos a lógica 
norteadora dos procedimentos da fase externa do processo, sustentamos que se a escolha do 
terceiro para viabilizar a solução (o encargo) definida para atender à necessidade puder ser 
feita com a garantia da isonomia, deverá a Administração valer-se da licitação 
necessariamente, salvo se houver hipótese de dispensa capaz de afastá-la. No entanto, se não 
puder, caberá realizar a escolha do terceiro por inexigibilidade de licitação. 

Todas as conclusões decorrem do inc. XXI do art. 37 da Constituição, isto é, o leitor 
pode até não encontrá-las de forma literal no referido preceito, mas estão todas lá. Ademais, é 
possível que se diga que extraímos do dispositivo apenas dezenove conclusões, mas dele 
podem-se sacar muitas outras normas, o que reafirma o preceito formulado por Noam 
Chomsky de que “a língua faz uso infinito de meios finitos”. 

O exato conteúdo do inc. XXI do art. 37 da CF é que possibilitará compreender a 
verdadeira essência do regime jurídico da contratação pública que se deve aplicar e observar 
no desempenho de nossas atividades profissionais. 

 

1
 No melhor sentido jurídico não significa no sentido jurídico tradicional, positivista.  

2
 Nestes termos: “ressalvamos os casos indicados na legislação (...)”.  

3
 Ou seja, a licitação ou a contratação “direta” por meio da dispensa ou da inexigência.  

4
 Uma vez que o processo é estruturado em três fases.  

5
 Daí a ideia de inexigibilidade.  

6
 Seja afastando a isonomia ou a ela se equiparando. Com a equiparação, surge a 

discricionariedade.  

7
 Apenas textualmente, mas não materialmente (no sentido da sua existência/conteúdo).  

8
 Ou os dois procedimentos da fase externa do processo de contratação. 

9
 Há quem entenda que a adjudicação precede a homologação.  

 


