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“A ciência começa e termina em problemas”. 

Karl Raimund Popper  



 

RESUMO 

 

O presente trabalho abordará a falta de padronização dos processos de penalidades 

administrativas, os quais são abertos para apurar a responsabilidade quanto a ocorrência de 

irregularidades nas licitações públicas e contratos administrativos, bem como das 

intercorrências que acontecem na execução dos serviços e fornecimento de materiais a UFRN. 

O mesmo tem por objetivo investigar a possibilidade de padronização dos procedimentos nos 

processos de penalidade administrativas, os limites da autonomia universitária, quais as 

modalidades de licitações e contratos administrativos celebrados pela UFRN, se é possível 

apontar que existe padronização de procedimentos de outras instituições de ensino quanto a 

estes tipos de processos, verificar quais penalidades administrativas são impostas pela UFRN e 

mapear os processos de trabalho relacionados. O estudo é uma pesquisa aplicada que usa os 

métodos hipotético-dedutivo e comparativo, a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

estudos de casos. Propondo ainda a entrega de produto técnico com proposta de padronização 

dos procedimentos administrativos relacionados aos processos administrativos de penalidade. 

 

Palavras-chave: Administração Pública, Autonomia Universitária, Gestão de processos, 

Processos de penalidades administrativas. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This work will approach the lack of standardization of administrative penalty processes, which 

are open to determine the responsibility for the occurrence of irregularities in public bids and 

administrative contracts, as well as complications occurred in the execution of services and 

supply of materials to UFRN. It aims to investigate the possibility of standardizing procedures 

in administrative penalty proceedings, the limits of university autonomy, what are the 

modalities of bidding and administrative contracts entered into by UFRN, if it is possible to 

point out that there is standardization of procedures in other educational institutions regarding 

these types of processes, verifying which administrative penalties are imposed by UFRN and 

mapping the related work processes. The study is an applied research, which uses hypothetical-

deductive and comparative methods, and uses bibliographic research, document research and 

case studies. And it proposes the delivery of a technical product, with a proposal to standardize 

administrative procedures related to administrative procedures for penalties. 

 

Keywords: Public Administration, University Autonomy, Processes management. 

Administrative penalty processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da complexidade das relações institucionais e gradativo aumento da 

quantidade de processos de trabalho e exigências legais, introduzidas principalmente por Leis 

e outros instrumentos normativos, mostram-se cada vez mais necessárias a reunião de normas 

em consolidações, padronização e simplificação de procedimentos e processos de trabalho para 

orientar a realização das atividades administrativas desenvolvidas pela administração pública. 

Tais práticas garantem um maior entendimento e esclarecimento ao usuário dos serviços 

oferecidos pela administração pública, assim como permitem uma maior transparência e 

segurança jurídica das ações tomadas por agentes públicos na condução de determinadas rotinas 

e processos administrativos. 

Diante disso, a esquematização de procedimentos e processos de trabalho propostos 

tanto é útil aos agentes públicos os quais conseguem produzir e conduzir de forma mais 

facilitada e segura seus afazeres administrativos diários, contando com uma espécie de guia ou 

mesmo manual de instruções de suas práticas administrativas, quanto é útil ao usuário dos 

serviços públicos que pode de uma forma mais simples acompanhar a tramitação das rotinas e 

processos administrativos, inclusive podendo fiscalizar de modo mais eficiente a atuação dos 

agentes públicos, identificando se seu processo de interesse está seguindo o curso normal de 

tramitação, ou sofrendo algum desvio indevido. 

Dentro do universo da administração pública brasileira este trabalho se voltou para a 

administração pública federal indireta, mais especificamente para a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), criada, conforme consta no art. 1º de seu estatuto, pela Lei 

Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 1958, federalizada pela Lei nº 3.849, de 18 de dezembro 

de 1960, com plano de reestruturação aprovado pelo Decreto nº 62.091, de 09 de janeiro de 

1968, modificado pelo Decreto nº 74.211, de 24 de junho de 1974, a qual, enquanto autarquia 

federal em regime especial, nos termos do caput do art. 207 da Constituição Federal (CF) , goza 

de autonomia em diversas áreas, dentre as quais a administrativa, o que lhe permite certa 

liberdade na sua organização administrativa fazendo uso da forma de gestão que melhor atenda 

às suas particularidades e necessidades específicas, mas sempre observando os limites legais. 

Neste contexto foi possível perceber que os processos de penalidade administrativa 

existentes na UFRN não apresentam padronização quanto à forma, não havendo, por exemplo, 

definição quanto a quais documentos são necessários para sua instauração, nem há definição 

nas normas internas da UFRN sobre quais são as competências e atribuições dos setores e 

autoridades envolvidos nos processos de trabalho relacionados a apuração de responsabilidade 
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decorrentes de irregularidades nas licitações públicas, contratos administrativos e processos de 

compra delas decorrentes. Dessa forma, atualmente os procedimentos e competências são 

estabelecidos e realizados de acordo com o costume administrativo, constituindo praxe 

administrativa em voga que apesar de ter sido construída visando atender as disposições legais 

vigentes não é formalizada pela instituição. 

A escolha do tema é justificada pela possibilidade da padronização de procedimentos e 

processos tender a dar maior eficiência aos processos de trabalho relacionados com a temática, 

permitindo uma melhor orientação quanto a condução dos processos o que resulta no 

aprimoramento dos processos de trabalho realizados na UFRN.  

Tal busca irá acrescentar conhecimento quanto a temática com a provável observação 

das implicações geradas com os envolvidos com o tema, sendo fato que o estudo de 

padronização de processos de trabalho é importante como objeto de análise em si o que permite 

reunir dados sobre a temática do desenvolvimento dos processos de trabalho e investigar os 

limites da autonomia universitária. 

Outra justificativa para a escolha do tema apresenta um caráter mais prático e pessoal, 

ao passo que uma proposta de padronização de processos de trabalho, caso implementada e 

executada de forma eficaz, provavelmente, permitirá a diminuição do tempo gasto com os 

processos de penalidades administrativas, melhorando as condições de trabalho nos setores 

envolvidos podendo resultar em melhora do clima organizacional e do bem-estar dos 

envolvidos. 

O objetivo geral do projeto visa investigar a possibilidade de padronização dos 

procedimentos relacionados aos processos de penalidade administrativas abertos pela UFRN 

relacionados às licitações e contratos administrativos resultantes, a luz da legislação vigente e 

dos limites impostos pela regulamentação da autonomia universitária. 

E tem como objetivos específicos: 

●  Investigar os limites da autonomia universitária em conformidade com os princípios da 

administração pública e quais as modalidades de licitação e contratos administrativos a 

UFRN conduz e participa. 

● Verificar quais as penalidades administrativas são impostas pela UFRN contra 

fornecedores que cometem infrações administrativas e se outras instituições públicas de 

ensino superior têm padronizações de seus procedimentos de processos administrativos 

de penalidades. 

●  Mapear os processos de penalidade administrativa na UFRN. 
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●  Propor o redesenho dos procedimentos dos processos de penalidades administrativas e 

adequação as disposições da Lei nº 14.133/2021. 

Desse modo, nos deparamos com os seguintes questionamentos: é relevante investigar 

se a padronização de procedimentos traria benefícios aos processos institucionais da instituição 

ligados aos processos administrativos de penalidades administrativas da UFRN? Seria relevante 

verificar se a proposição de um instrumento com tal padronização pode ser considerada útil a 

agentes públicos, autoridades, usuários e interessados em tais processos? 

Partindo da hipótese que seria relevante investigar a possibilidade de padronizar os 

procedimentos utilizados nos processos administrativos de penalidades administrativas na 

UFRN, bem como também  é relevante investigar a utilidade de apresentar uma proposta de 

padronização dos processos administrativos de penalidades administrativas da UFRN.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para que se alcançar os objetivos propostos e desenvolver a pesquisa foi necessário 

visitar os assuntos listados abaixo, mediante consulta aos ensinamentos de grandes juristas e 

pensadores de diversas áreas do conhecimento, a saber, Celso Antônio Bandeira de Mello, 

Gregório Franklin Baremblitt, Hely Lopes Meirelles, José Cretella Júnior, Luiz Carlos Bresser-

Pereira, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, dentre outros. Ensinamentos estes extraídos de livros, 

artigos de revistas, publicações eletrônicas, teses de mestrado e doutorado, bem como, aspectos 

legais extraídos da legislação vigente: 

 

2.1 Administração pública e seus princípios  

 

2.1.1 A administração pública 

 

Para conceituar a administração pública trazemos as palavras de Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro, Hely Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello, por serem alguns dos 

autores mais citados e por terem reconhecida expertise sobre o direito administrativo, tendo 

seus nomes cristalizados na seara do Direito Administrativo. 

Para Di Pietro (2012, p. 50) a expressão administração pública geralmente é usada em 

dois sentidos, um subjetivo, também chamado orgânico e formal, e um objetivo, também 

chamado funcional ou material.  

O primeiro sentido compreende e designa os entes que exercem atividade 

administrativa, que podem ser pessoas jurídicas que detêm personalidade jurídica própria, tais 

como autarquias e fundações, órgãos, os quais não tem personalidade jurídica própria, e agentes 

públicos.  

O segundo sentido designa a natureza da atividade exercidas pelos entes que compõem 

o primeiro sentido, logo, no que diz respeito ao segundo sentido a administração pública é a 

própria função administrativa, que de modo predominante e não exclusivo é exercido pelo poder 

executivo. 

Para a referida autora a administração pública em sentido estrito engloba ao mesmo 

tempo ambos os sentidos acima citados, não podendo aparentemente serem dissociados. 

Na visão de Meirelles (1998, p. 66) a expressão administração pública também assume 

dois sentidos, um sentido formal e um sentido material. O sentido formal “é o conjunto de 
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órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo”; já o sentido material “é o 

conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral”. 

O autor ainda fala em uma acepção operacional proposta por Gulick (1937, apud 

Meirelles), que “é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do 

Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade”, e ainda conclui com uma visão 

global do que seria a administração pública:  

 

[…] a Administração é, pois todo o aparelhamento do Estado preordenado à 

realização de serviços, visando à satisfação de necessidades coletivas. A 

Administração não pratica atos de governo; pratica, tão somente, atos de 

execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência 

do órgão e de seus agentes. (GULICK, 1937 apud MEIRELLES, 1998, p. 66) 

 

Por sua vez Bandeira de Mello (2010, p. 35), diferente dos demais autores não fala 

expressamente em um conceito de administração pública, mas sustenta que o critério adequado 

para identificar as funções do Estado seria o formal, ao passo que deve se observar aquele que 

se prende a características impregnadas pelo próprio Direito à função, de modo que ele fala 

especificamente sobre os conceitos da função legislativa, da função jurisdicional e da função 

administrativa, esta última assim definida: 

 

[…] é a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, exerce na intimidade 

de uma estrutura e regime hierárquicos e que no sistema constitucional 

brasileiro se caracteriza pelo fato de ser desempenhada mediante 

comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais, 

submissos todos a controle de legalidade pelo Poder Judiciário. (MELLO, 

2010, p. 36) 

 

Considerando de suma importância a pluralidade de entendimentos e as contribuições 

que cada conceito traz em si, sendo diversas as acepções feitas sendo interessante a 

possibilidade de debater sobre elas, no entanto será adotado neste trabalho a definição trazida 

por Hely Lopes Meirelles, por apresentar uma visão mais ampla e ao mesmo tempo mais prática 

do conceito, excluindo da atuação da administração pública atos políticos, motivo pelo qual 

quando se falar em administração, ou mais especificamente em administração pública no 

transcorrer do texto faremos referência ao conceito definido pelo autor supracitado. 

Cabe ainda trazer distinção entre administração pública direta e indireta, tanto por 

exigência constitucional quanto por exigência didática, visto que os referidos conceitos serão 

utilizados no decorrer do presente artigo. 
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Antes de adentrar aos conceitos, permita-nos fazer uma breve observação onde pode-se 

notar a unanimidade entre os autores elencados acima quanto ao fato dos termos Administração 

Pública direta e indireta serem equivocados, apesar de amplamente utilizados por imposição 

constitucional e legal para os referidos autores se deveria falar em Administração Pública 

centralizada e descentralizada. 

Mello (2010), Di Pietro (2012) e Meirelles (1998), ao falarem da diferenciação existente 

entre administração pública direta e indireta recorrem as definições trazidas pelo art. 4º do 

Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com redação dada pela Lei 7.596, de 10 de abril 

de 1987, que dispõe expressamente: 

 

Art. 4° A Administração Federal compreende: 
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na 

estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de 

entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Emprêsas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista. 

d) fundações públicas. (BRASIL, 1967) 

 
Referidos diplomas legais foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Cabe 

dizer que para Mendes e Branco o fenômeno da recepção pode ser explicado nos seguintes 

termos: 

É certo que o poder constituinte originário dá início à ordem jurídica. Isso, 

porém, significa que todos os diplomas infraconstitucionais perdem vigor com 

o advento de uma nova Constituição? 
Uma resposta positiva inviabilizaria a ordem jurídica. Por isso se entende que 

aquelas normas anteriores à Constituição, que são com ela compatíveis no seu 

conteúdo, continuam em vigor. 
Diz-se que, nesse caso, opera o fenômeno da recepção, que corresponde a uma 

revalidação das normas que não desafiam, materialmente, a nova 

Constituição. (MENDES; BRANCO, 2012, p. 163) 

 
 Ou seja, com a criação de uma nova ordem jurídica imposta por uma nova constituição, 

as leis aprovadas na ordem jurídica anterior podem continuar em vigor e produzir seus efeitos 

por meio do instituto da recepção, desde que não contrariem as disposições da nova 

constituição. 

Recepção de normas à parte, é fato que a Constituição Federal fez menção expressa aos 

termos de Administração Pública Direta e Indireta em seu art. 37. 

Considerando que a Administração Pública é todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização de serviços, visando à satisfação de necessidades coletivas uma 
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diferenciação que se faz entre administração pública direta e indireta que diz respeito a forma 

como o Estado presta serviços, se o faz diretamente por meios de seus órgãos, sem 

personalidade jurídica própria como ministérios e repartições públicas. Estamos falando da 

Administração Pública direta, no entanto se o Estado disponibiliza a sociedade os serviços sob 

sua responsabilidade indiretamente, deixando a efetiva prestação a cargo de outras pessoas 

jurídicas, como autarquias e empresas públicas que não se confundem com o próprio Estado, 

estamos tratando da Administração Pública indireta. 

Tendo em vista o escopo deste estudo, iremos considerar as disposições afetas a 

Administração Pública indireta, uma vez que em geral as Instituições Federais de Ensino 

Superior são constituídas enquanto autarquias, o que corresponde a UFRN, objeto do presente 

estudo de caso. 

 

2.1.2 Princípios da Administração Pública 

Antes de falarmos dos princípios da administração pública propriamente ditos, cabe-nos 

definir o que seriam princípios.  

Cretella Júnior define o que seriam princípios nos seguintes termos: 

A palavra princípio é termo análogo, isto é, suscetível de inúmeros sentidos, 

todos, porém, ligados pelo menos por um ponto de contato comum. 
Princípio é, antes de tudo, ponto de partida. 
Princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais. típicas, 

que condicionam todas as estruturações subseqüentes. Princípio, neste 

sentido, são os alicerces, os fundamentos da ciência. (CRETELLA JÚNIOR, 

1988, p. 7) 
 

Ao tratar de princípio como enunciado, proposição ou norma jurídica, Carvalho define 

os princípios jurídicos como:  

 

Invariavelmente, todos os princípios apresentam-se na forma de proposições, 

significações construídas em nossa mente a partir da leitura dos textos do 

direito positivo, e se materializam na forma de enunciados (leis, postulados). 

Tais proposições ou enunciados são valoradas, pelo intérprete, com um 

grau de superioridade com relação a outras proposições jurídicas, 

apresentando-se como linhas diretivas que exercem grande influência na 

construção e aplicação das demais normas jurídicas. E, por serem dotadas 

desta valoração elevada com relação às demais proposições é que são 

denominadas de princípios. (CARVALHO, 2009, p. 373-374, grifo nosso).  
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Logo podemos entender os princípios como normas jurídicas, escritas ou não escritas, 

que por serem pontos de partida, ou fundamentarem outras normas estão acima das demais 

normas que dela derivam orientando sua formação e aplicação. 

Nesse sentido, os princípios jurídicos se aproximam do conceito de instituições trazidos 

por Baremblitt, por ele assim definidas: 

 

As instituições são lógicas, são árvores de composições lógicas que, segundo 

a forma e o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem ser 

normas e, quando não estão enunciadas de maneira manifesta, podem ser 

hábitos ou regularidades de comportamento. Alguns autores sustentam que 

leis, normas e costumes são objetificações de valores. As leis, em geral, estão 

escritas; as normas e os códigos também. Mas uma instituição não necessita 

de tal formalização por escrito: as sociedades ágrafas também têm códigos, só 

que eles são transmitidos verbal ou praticamente, não figurando em nenhum 

documento. 

O que essas lógicas significam? Significam a regularização de uma atividade 

humana, caracterizam uma atividade humana e se pronunciam 

valorativamente com respeito a ela, esclarecendo o que deve ser, o que está 

prescrito, e o que não deve ser, isto é, o que está proscrito, assim como o que 

é indiferente. (BAREMBLITT, 2002, p. 25-26) 

 

Feitos tais esclarecimentos sobre o que seriam princípios, cabe dizer que a Constituição 

Federal ao tratar da Administração Pública em seu art. 37 elenca alguns princípios que devem 

ser observados por toda a Administração Pública, a saber, Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência.  

Exposto os princípios estão expressamente previstos no art. 37 da Constituição, no 

entanto a doutrina jurídica indica diversos outros que de igual modo devem ser observados pela 

Administração Pública, tais como a supremacia do interesse público, finalidade, presunção de 

legitimidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, impessoalidade, publicidade, 

devido processo legal, ampla defesa, moralidade administrativa, segurança jurídica, dentre 

outros, como o próprio princípio da autonomia universitária, previsto no art. 207 da 

Constituição que é fundamental ao presente trabalho e será abordado em capitulo especifico do 

presente estudo. 

Alguns dos princípios citados acima não estão previstos expressamente na Constituição 

federal, mas estão previstos em legislação específica ou ainda se inferem através da análise do 

contexto do ordenamento jurídico. 

Dentre os princípios supracitados os princípios da legalidade, da supremacia do 

interesse público, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da segurança jurídica, da 

eficiência, do devido processo legal e da ampla defesa têm grande relevância para a 
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Administração Pública e mostram-se necessários ao bom desenvolvimento do presente estudo, 

uma vez que a UFRN como parte integrante da administração pública indireta, não pode se 

furtar ao dever de observar tais princípios no cumprimento de sua missão institucional, motivos 

pelos quais passamos a discorrer sobre eles em breves enunciados. 

Na definição trazida por Meirelles (1998, p. 86) o princípio da legalidade impõe ao 

administrador público, em toda a sua atividade funcional, sujeição as determinações legais e as 

exigências do bem comum não podendo deles se afastar ou desviar, sob pena da nulidade de 

seus atos e responsabilização administrativa, civil e criminal, de modo que toda a eficácia da 

atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. 

O referido autor ressalta ainda que na Administração Pública não há liberdade nem 

vontade pessoal, só sendo permitido fazer o que a lei autoriza, não sendo possível descumprir 

as leis nem por acordo ou vontade conjunta de aplicadores e destinatários das normas, 

considerando que a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus 

agentes deixem de exercitar os poderes e cumprir os deveres que a lei impõe, uma vez que tais 

poderes são conferidos a Administração Pública com a finalidade de serem utilizados em 

benefício da coletividade, não podendo ser renunciados ou descumpridos pelo administrador 

sem ofensa ao único objetivo supremo de toda ação administrativa que é a promoção do bem 

comum. 

Quanto ao princípio da supremacia do interesse público, Mello (2010, p. 96) esclarece 

que é um princípio geral do Direito inerente a qualquer sociedade, sendo inclusive condição 

essencial para a existência da própria sociedade, no entanto não está previsto expressamente 

em nenhuma norma escrita do ordenamento jurídico brasileiro, nem mesmo na Constituição, 

constituindo pressuposto lógico do convívio social, no entanto há previsões expressas na 

Constituição de aplicações práticas de tal princípio a saber nos institutos da desapropriação e 

da requisição, ambos previstos no art. 5º, incisos XXIV e XXV respectivamente, onde 

nitidamente o interesse público sobrepõe o interesse privado. 

Quanto ao interesse público Meirelles (1998) o define como o supremo objetivo da 

política, enquanto forma de atuação do homem público na condução da Administração a realizar 

o bem comum. 

Lembra Mello (2010), ainda quanto ao interesse público que ele é indisponível, por 

pertencer a coletividade, lhe sendo próprio e, portanto, não está a livre disposição de quem quer 

que seja, nem mesmo da Administração Pública que o representa, a Administração, antes, tem 

o dever de ser sua curadora na estrita conformidade do que dispuser a intenção da Lei. 
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Para os autores mencionados a supremacia do interesse público é o que permite o 

Estado, por meio da Administração Pública, tomar medidas impositivas em face dos cidadãos 

mediante atos unilaterais com a finalidade de garantir uma melhor convivência dos cidadãos e 

promovendo o desenvolvimento e bem-estar para a sociedade. 

A respeito do princípio da impessoalidade Di Pietro (2012) explica que tal princípio 

pode tomar duas acepções, uma em relação aos administrados e a outra em relação a própria 

Administração Pública.  

Quanto aos administrados esse princípio se concretiza no tratamento igualitário entre os 

indivíduos dispensado pela Administração Pública, de modo que a administração não pode agir 

com a finalidade de prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas, ou seja, a Administração 

Pública não pode orientar suas ações e atos em função da pessoa que será impactada por sua 

atuação, devendo agir em conformidade com as disposições legais, independentemente de quem 

seja o destinatário de suas ações. 

No que concerne a segunda acepção Di Pietro (2012, p. 68) cita a fala de Silva (2003), 

nos seguintes termos: 

 

[...] os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário 

que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da Administração 

Pública, de sorte que ele é o autor é o autor institucional do ato. Ele é apenas 

o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. 

[...] as realizações governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas 

da entidade pública em nome de quem as produzira […]. 

 

Em termos práticos, o princípio da impessoalidade quanto a Administração Pública 

impede a promoção pessoal do agente responsável pelos atos institucionais, os quais devem ser 

vistos apenas como atos da Administração, pouco importando qual o agente que o pratica não 

podendo o agente público se beneficiar de sua atuação funcional. 

Ainda quanto ao princípio da impessoalidade Mello (2010), traz como exemplos 

práticos de sua aplicação a exigência de realização de concurso público para contratação de 

servidores pela Administração, onde os candidatos concorrem com igualdade de condições e a 

necessidade de realizar prévia licitação para celebração de contratos administrativos com 

terceiros, assegurando igualdade entre os concorrentes. 

Para Meirelles (1998, p. 90) a publicidade “é a divulgação oficial do ato para 

conhecimento público e início de seus efeitos externos”, motivo pelo qual leis, atos e contratos 

administrativos devem ser publicados para produzirem efeitos para além das partes envolvidas. 

Ele ressalta ainda que a publicidade não é elemento constitutivo do ato, mas requisito de eficácia 
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e moralidade só sendo aceitável o sigilo em casos excepcionais que envolvam a segurança 

nacional, por exemplo. 

A título de curiosidade, devemos informar que atualmente a imposição de sigilo sobre 

documentos públicos é regrada pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida 

popularmente como Lei de acesso à informação, a referida lei estabelece três níveis de sigilo 

para documentos públicos, quais sejam, reservado, cujo sigilo será removido após transcorrido 

o prazo de 5 (cinco) anos, secreto, com prazo de 15 (quinze) anos, e ultrassecreto, com prazo 

de 25 (vinte e cinco) anos, todos os prazos são contados a partir da data de produção do 

documento (BRASIL, 2011a). 

Meirelles (1998) ainda ressalta que outro propósito da publicidade dos atos públicos é 

o de garantir a sociedade o conhecimento dos atos da administração e possibilitar o controle 

pelos interessados diretos e o povo em geral, ou seja, facilitar o controle social sobre a atuação 

dos gestores públicos, ao mesmo tempo que legitima a atuação dos agentes públicos que atuam 

com correção e zelo, cabendo dizer que a lei de acesso à informação citada acima só veio somar 

neste sentido, garantindo mais uma ferramenta de acesso as informações produzidas pela 

administração por qualquer pessoa da sociedade.   

Os doutrinadores já citados defendem que o princípio da moralidade que vincula a 

administração pública não guarda relação com a moral pessoal de seus agentes, mas representa 

verdadeira moralidade administrativa extraída da legislação que regulamenta a administração 

pública. 

Brandão (1951 apud DI PIETRO, 2012, p. 77-78), atribui a elaboração de tal conceito a 

Maurice Hauriou (1927) que definiu tal princípio como o “conjunto de regras de conduta tiradas 

da disciplina interior da administração”, sendo o agente público um ser pensante capaz de 

distinguir entre o bem e o mal e que para tomar decisões deve escolher, “e não só entre o legal 

e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o 

desonesto”, estando a esfera de atuação do agente público limitada pelas disposições legais 

impostas pelo poder legislativo, mas só isso não basta. 

O autor ainda defende que a moral administrativa vai além, uma vez que “é imposta de 

dentro e vigora no próprio ambiente institucional e condiciona a utilização de qualquer poder 

jurídico, mesmo o discricionário”, de modo que os agentes da administração devem sempre 

prezar pelo que é moral na condução de suas atividades institucionais. 

Sobre o princípio da segurança jurídica, Mello (2010) ressalta seu caráter de princípio 

geral do Direito, não estando radicado em qualquer dispositivo constitucional especifico, ou 

seja, não foi expressamente registrado na Constituição, mas abrange todo o ordenamento 
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jurídico brasileiro. Sabendo disso o autor pontua que tal princípio se traduz na necessidade que 

o Direito tem de se propor a incentivar a existência de certa estabilidade para garantir um 

mínimo de certeza na condução da vida social. 

Esse princípio garante que as regras impostas pela Administração Pública não venham 

ser alteradas de forma abrupta, causando surpresa aos interessados nem prejuízos inesperados 

e é esse princípio que nos permite planejar a tomada de decisões a médio e a longo prazo, que 

nos faz vislumbrar certa previsibilidade do futuro. O autor ainda indica que esta seria a 

normalidade das coisas. 

Di Pietro (2012) ressalta que tal princípio foi inserido expressamente como princípio da 

Administração Pública por meio da Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal, e que na oportunidade o princípio da segurança 

jurídica foi incluído com a finalidade de impedir a aplicação retroativa de nova interpretação 

de lei no âmbito da Administração Pública, o que geraria insegurança jurídica e feriria a boa-

fé, de modo que na visão da autora o princípio da segurança jurídica foi pontualmente inserido 

expressamente na legislação como meio para garantir a boa-fé entre a Administração e os 

administrados. 

Para Di Pietro (2012) o princípio da eficiência, acrescentado a constituição por via da 

Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, apresenta dois aspectos, um referente ao 

modo de atuação do agente público que deve conseguir fazer mais com menos, ou seja, obter 

melhores resultados na prestação dos serviços públicos ao alcançar um melhor desempenho de 

suas atribuições; e outro referente ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a própria 

Administração Pública, perseguindo o mesmo objetivo do aspecto anterior, obter melhores 

resultados na prestação de serviços. 

A referida autora ainda articula que a inclusão do princípio da eficiência como princípio 

da Administração Pública surgiu previamente por oportunidade da Reforma do Estado, 

encabeçada por Luiz Carlos Bresser-Pereira que pregava a inclusão da eficiência como 

princípio a ser observado e perseguido o que transparece em trecho do Plano Diretor da 

Reforma do Estado, elaborado em 1995, transcrito abaixo: 

[…] reformar o Estado significa melhorar não apenas a organização e o 

pessoal do Estado, mas também suas finanças e todo o seu sistema 

institucional-legal, de forma a permitir que o mesmo tenha uma relação 

harmoniosa e positiva com a sociedade civil. A reforma do Estado permitirá 

que seu núcleo estratégico tome decisões mais corretas e efetivas, e que seus 

serviços – tanto os exclusivos, quanto os competitivos, que estarão apenas 

indiretamente subordinados na medida que se transformem em organizações 
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públicas não estatais – operem muito eficientemente. Sobre tal circunstância. 

(BRASIL, 1995)  

Para Bresser-Pereira (2017), principal condutor da reforma administrativa ocorrida na 

década de 1990, a inclusão da eficiência na Administração Pública surgiu em virtude da 

necessidade de legitimar o aumento dos gastos com a implantação do estado social, fornecendo 

a sociedade uma gama maior de serviços públicos, visando causar efetiva melhora na qualidade 

de vida de seus cidadãos, conforme se percebe do seguinte trecho de artigo de sua autoria: 

 

Em síntese, o estado social implica tornar coletiva ou pública a oferta dos 

serviços de educação, saúde e previdência social; e em tornar coletivo, ao 

invés de individual, seu consumo. Para que esses serviços gratuitos e iguais 

para todos se tornassem viáveis, era preciso que o Estado fosse capaz de 

oferecê-los de forma não apenas efetiva, mas também eficiente. A 

administração burocrática já se havia revelado efetiva; tornou-se, entretanto, 

claro que, na medida em que a dimensão dos serviços sociais do Estado 

aumentava, a efetividade não era suficiente. Era preciso controlar o custo dos 

serviços realizados diretamente por servidores públicos estatutários, que se 

revelavam altos demais. Esses custos refletiam não apenas o grande volume 

dos serviços, mas também sua ineficiência devido à rigidez da administração 

burocrática — uma ineficiência que se constituía em ameaça para a 

legitimidade do estado social. (BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 154) 

 

Por sua vez Mello (2010) defende que apesar de constar na constituição como princípio 

da administração pública não seria concebível o conceito de eficiência como princípio, mas na 

verdade a eficiência seria uma das facetas de um princípio mais amplo há muito estudado no 

direito italiano, a saber o princípio da boa administração o qual foi sintetizado por Falzone 

(1953 apud MELLO, 2010, p. 122) nos seguintes termos: 

 

[…] em desenvolver a atividade administrativa do modo mais congruente, 

mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados, graças à escolha 

dos meios e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como os mais idôneos para 

tanto. Tal dever não se põe simplesmente como um dever ético ou como mera 

aspiração deontológica, senão como um dever atual e estritamente jurídico. 

 

Cabe destacar que os autores são concordes na necessidade de aplicação da eficiência 

ao serviço público, bem como que será ela a dar a tônica aos avanços e inovações a serem 

implementados nos serviços púbicos, não havendo possibilidade de retrocesso em tal caminhar. 

Para Mello (2010), os princípios do devido processo legal e da ampla defesa são 

complementares entre si, visto que o autor trata ambos de forma conjunta e consagram a 

exigência de um processo formal e regular que garanta ao demandado a oportunidade de se 

defender, produzir provas e recorrer das decisões para que a liberdade e a propriedade de quem 
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quer que seja não sejam atingidas. Impondo a administração pública a necessidade de antes de 

tomar decisões gravosas a alguém, ofereça-lhe a oportunidade do contraditório e de defesa 

ampla, onde se incluem os recursos administrativos. 

Em outras palavras, para que a administração pública venha a impor alguma limitação 

a um administrado, como a imposição de uma penalidade administrativa, por exemplo, deve 

antes realizar um processo administrativo, onde se apurará os fatos ocorridos e a 

responsabilidade pelos fatos apurados garantindo ao interessado o direito ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa. 

Para tanto, é essencial que os procedimentos do processo sejam devidamente 

esclarecidos e conhecidos pelas partes, bem como a administração deve sempre oportunizar a 

defesa ao interessado, dando ciência dos fatos e atos relevantes, que acontecem no desenrolar 

do processo administrativo que possam vir a provocar alteração substancial no entendimento 

dos fatos analisados, e nesses casos sempre conceder a oportunidade de manifestação no 

processo para oportunizar o exercício do contraditório. 

De igual modo, ao ser emitida uma decisão no processo administrativo o interessado 

deve ser notificado para ter acesso ao teor da decisão proferida e informado da possibilidade de 

apresentar recurso administrativo caso a decisão lhe seja desfavorável. 

Di Pietro, ao tratar dos procedimentos licitatórios esclarece sobre a ampla defesa que: 

 

Na vigência da nova Constituição, o artigo 5º, inciso LV, torna indiscutível a 

exigência de observância desse princípio, com os meios e recursos a ele 

inerentes, e também do princípio do contraditório, em qualquer tipo de 

processo administrativo em que haja litígio. 
O artigo 87 da Lei no 8.666/93 exige a observância da ampla defesa para 

aplicação das sanções administrativas. (DI PIETRO, 2012, p. 385) 

 
Fica claro que no entendimento da referida autora, dar a oportunidade da ampla defesa 

ao interessado nos processos administrativos onde haja litígio, ou seja, onde haja uma discussão 

sobre determinado fato é uma exigência constitucional e legal, constituindo a ampla defesa 

requisito de validade das decisões administrativas que imponham sanções. Conforme se 

observa no seguinte trecho: 

Nenhuma penalidade pode ser aplicada sem prévia apuração por meio de 

procedimento legal, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da Constituição). 

(DI PIETRO, 2012, p. 96) 

 

Ao tratar de processo administrativo disciplinar, Meireles expõe que a ampla defesa é 

instrumentalizada nos seguintes termos: 
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Por ampla defesa, no caso, deve-se entender a vista do processo, com a 

faculdade de resposta e de produção de provas contrárias à acusação. O 

processo administrativo disciplinar não é tão formal quanto o judicial, penal 

ou não, nem tão rigoroso no contraditório. O essencial é que se conceda ao 

acusado a oportunidade de ilidir a acusação, sem o que a punição 

administrativa é nula, por afrontar uma garantia constitucional (art. 41, § 1°). 

(MEIRELES, 1998, p. 379, grifo nosso) 

 

Tal entendimento se estende aos processos administrativos de penalidades 

administrativas decorrentes da prática de irregularidades em contratos administrativos ou 

processos licitatórios, de modo que não sendo observado o devido processo legal e não 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa as decisões de cunho punitivo em tais processos 

serão nulas.  

Meirelles, diferentemente de Di Pietro e Bandeira de Mello, não relaciona diretamente 

os recursos administrativos como parte integrante da ampla defesa. No entanto, os supracitados 

autores concordam no sentido de que a ampla defesa passa, obrigatoriamente, pela oferta aos 

acusados da oportunidade de se defenderem, todavia, após dada tal oportunidade os acusados 

que devem optar por exercer tal direito ou não. 

A título de curiosidade, cabe dizer que o exercício da ampla defesa no âmbito dos 

processos administrativos e civis constitui faculdade, logo é facultativa a apresentação de 

defesa, ou seja, ofertada a possibilidade de defesa aos demandados nos processos 

administrativos e civis e esta faculdade não sendo exercida nos prazos fixados para tanto, 

autorizado está o seguimento do processo conforme se depreende da análise dos enunciados 

dos art.s 26, 27 e 39 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.s 344 e 346 da Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2015, transcritos a seguir: 

 

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo 

administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de 

decisão ou a efetivação de diligências. 
§ 1º A intimação deverá conter: 

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 

II - finalidade da intimação; 

III - data, hora e local em que deve comparecer; 

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; 

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu 

comparecimento; 
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 

§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à 

data de comparecimento. 

§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com 

aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da 

ciência do interessado. 
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§ 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio 

indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. 

§ 5º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições 

legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou 

irregularidade. 

 

Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da 

verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. 

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de 

ampla defesa ao interessado. 

 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a 

apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas 

intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de 

atendimento. 

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão 

competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não 

se eximindo de proferir a decisão. (BRASIL, 1999a, grifo nosso) 
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-

ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão 

da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. 

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar. (BRASIL, 2015a, grifo nosso) 

 
O mesmo fenômeno não ocorre nos processos de natureza penal, onde o exercício da 

ampla defesa é obrigatório, onde caso o réu após intimado não venha a se defender, o juiz, por 

obrigação legal deve indicar um defensor público ou dativo para promover a defesa do réu, 

conforme se depreende do art. 261 da Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941, transcrito abaixo: 

 

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 

processado ou julgado sem defensor. 
Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou 

dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. 

(BRASIL, 1941, grifo nosso) 

 
De modo que nos processos penais, caso o réu não apresente defesa o processo não pode 

prosseguir, de forma que o processo penal só seguirá após a apresentação de defesa, ainda que 

por defensor dativo, ou seja, aquele que é indicado pelo Juiz, não sendo escolhido pelo acusado. 

Por fim, cabe dizer que os princípios apresentados aqui são apenas exemplificativos, ao 

ponto que não são apenas estes os princípios que devem ser observados pela administração 

pública. Limitando-se aos princípios aqui elencados tendo em vista as necessidades do presente 

estudo e para que a explanação não seja demasiadamente longa e enfadonha.   
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2.2 A administração universitária e os limites da autonomia universitária 

 

Após lançadas breves considerações sobre alguns dos princípios que regem a 

Administração Pública no Brasil, passemos a olhar para a Administração, ou mais precisamente 

para a administração universitária, a autonomia universitária, estabelecida no art. 207 da 

Constituição Federal e os limites impostos a referida autonomia. 

Mas antes de adentrar na administração universitária propriamente dita, vamos explorar 

o conceito de administração. 

O dicionário Michaels on-line define a palavra administração como substantivo 

feminino e apresenta 11 definições para administração, as quais transcrevemos a seguir: 

1 Ato, processo ou resultado de administrar. 
2 Ato de governar, dirigir ou gerir; governo, direção, gerência:  
Assim, ficamos sócios numa plantação de arroz, em que eu entrava com o 

trabalho e a administração […] (CA). 
3 ADM Conjunto de princípios, práticas e técnicas utilizadas com o objetivo 

de coordenar e dirigir as ações de um grupo de indivíduos que se associam 

com o fim de conseguir resultados eficazes. 
4 ADM A execução de tais princípios, práticas e técnicas. 
5 Funções ou cargo de administrador. 
6 POR EXT Tempo durante o qual alguém ocupa esse cargo ou função. 
7 Conjunto de funcionários que fazem parte do corpo administrativo de uma 

repartição pública ou particular. 
8 POR EXT Local onde essas pessoas exercem suas funções. 
9 Estudo dos fatos e princípios da administração, em cursos técnicos ou de 

nível universitário. 
10 REL Ato de ministrar ou administrar sacramentos. 
11 ato de dar ou tomar medicamentos (ADMINISTRAÇÃO, c2021). 

 

Considerando as definições trazidas pelo dicionário Michaels para o termo 

administração e a finalidade do presente estudo, entendemos que dentre esse conjunto de 

definições a definição mais apropriada para o termo administração corresponde a terceira 

definição, ou seja, a administração pode ser compreendida como o “Conjunto de princípios, 

práticas e técnicas utilizadas com o objetivo de coordenar e dirigir as ações de um grupo de 

indivíduos que se associam com o fim de conseguir resultados eficazes”. 

Jacobsen (2011, p. 23) ao conceituar a administração esclarece que “Na perspectiva 

atual, a Administração é compreendida como um conjunto de processos que se integram e se 

influenciam mutuamente visando alcançar as metas organizacionais”. 

Para Stoner e Freeman (1999 apud GUEDES, [200-]) “a administração é o processo de 

planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e 

o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos”. 
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Chama a atenção que os conceitos e definições de administração elencados nos 

conduzem a pensar que a administração só tem sentido e só são possíveis no contexto de uma 

organização que Lévy (2001 apud ARAÚJO, 2012, p. 453-454) define como: 

 

[…] uma unidade sociológica orientada para a produção coletiva de bens, de 

ideias ou de serviços, portanto um conjunto concreto de pessoas e de grupos, 

mas também de meios técnicos ou materiais, de conhecimentos e de 

experiências associadas para que se possa chegar a objetivos comuns, o que 

supõe a gestão e o tratamento de problemas de ação. 

 
E que no âmbito da organização todos os esforços se voltam para alcançar a sua 

finalidade através de seus objetivos, para tanto mobilizando da forma mais eficiente seus 

recursos humanos e materiais mediante a gestão dos recursos organizacionais. Logo a 

administração pode assumir a acepção de meio/instrumento/ferramenta utilizada pela 

organização para alcançar seus objetivos. 

 

2.2.1 Administração universitária  

   

Schlickmann e Melo (2012) argumentam que o estudo da administração universitária 

propriamente dito pode ter sido impulsionado pela fundação da Association Internationale des 

Universités (IAU)1 no ano de 1950, o que desencadeou uma série de eventos e publicações 

sobre a temática.  

Em seu artigo, Schlickmann e Melo (2012) fazem uma análise sobre oito textos, os quais 

foram considerados emblemáticos sobre a temática da administração universitária, quais sejam, 

conforme informações prestadas pelos referidos autores:  

• Caderno nº 8 da Associação Internacional das Universidades: A Administração 

das Universidades (1967), o qual integra uma coleção de 10 (dez) cadernos, resultantes 

de resumos das discussões de um grupo de trabalho formado por 6 (seis) 

reitores/dirigentes de universidades que discutiam temáticas relacionadas as 

universidades; 

• Anais do Seminário Internacional de Administração Universitária (1971), 

publicado em 2 (dois) volumes, tal seminário foi promovido pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC); 

 

1 Associação Internacional das Universidades, em tradução livre. Disponível em: https://iau-aiu.net/?lang=en. 

Acesso em: 25 mar 2021.  

https://iau-aiu.net/?lang=en
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• Teoria sobre Administração Universitária (Atcon e Trucco, 1973), obra organizada 

em 5 (cinco) volumes, publicada pela Universidade de Guadalajara em parceria com a 

Organização dos Estados Americanos (OEA); 

• Administração Acadêmica Universitária: a teoria, o método (Ribeiro, 1977), livro 

publicado por Nelson de Figueiredo Ribeiro; 

• Novos Enfoques sobre Administração Universitária (Rodriguez, 1983), texto 

originalmente apresentado por Luís Lorenzo Rodriguez no III Congresso da 

Organização Universitária Interamericana, realizada pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA); 

• Administração Universitária: considerações sobre sua natureza e desafios (Meyer 

Júnior, 1988), texto de Victor Meyer Júnior, originalmente publicado no Seminário 

Internacional de Administração Universitária promovido pela Universidade da Costa 

Rica, sendo posteriormente publicado pela Unión de Universidades de América Latina 

y el Caribe (UDUAL)2 como parte integrante do livro Administração Universitária na 

América Latina: uma perspectiva estratégica; 

• Reengenharia na universidade: uma interface possível? (Lanzilotti, 1997), de autoria 

de Vivone de Souza Lanzilotti como capítulo do livro Gestão Universitária: novas 

abordagens, organizado por Almeri Paulo Finger, publicado pela editora Champagnat; 

e  

• Administração do Ensino Superior numa Nova Era: os Rápidos e os Mortos 

(Murphy, 2000), texto de autoria de J. Patrick Murphy, publicado como capítulo do livro 

Dinossauros, Gazelas & Tigres: novas abordagens da administração universitária: um 

diálogo Brasil e Estados Unidos, o qual foi organizado por Murphy e Meyer Júnior e 

publicado pela editora Insular. 

Cabe dizer que a intenção manifesta dos autores citados foi demonstrar que a 

epistemologia da administração universitária convergia com a epistemologia da administração, 

com a intenção de afirmar que a primeira era um subcampo da segunda, o que se mostra 

altamente plausível se considerarmos as universidades como uma organização qualquer, no 

entanto, devem ser observadas suas particularidades e problemas próprios que por vezes 

impõem visões e soluções diversas das adotadas na administração de outras organizações.  

 

2 União das Universidades da América Latina e Caribe, em tradução livre. Site da associação: Disponível em: 

https://www.udual.org/principal/. Acesso em: 25 mar. 2021. 

https://www.udual.org/principal/
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Nesse contexto, a administração universitária poderia ser conceituada como a aplicação 

da administração a gestão de uma universidade, enquanto uma organização que visa produzir 

conhecimento, impactando positivamente a vida das pessoas na sociedade em que está inserida, 

seja pela formação de profissionais capacitados, seja pela criação de produtos de utilidade e a 

idealização e o desenvolvimento de serviços úteis. 

Voltando nosso olhar para a UFRN, autarquia federal, em regime especial, criada 

conforme esclarecido no art. 1º de seu estatuto, pela Lei Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 

1958, federalizada pela Lei nº 3.849, de 18 de dezembro de 1960, com plano de reestruturação 

aprovado pelo Decreto nº 62.091, de 09 de janeiro de 1968, modificado pelo Decreto nº 74.211, 

de 24 de junho de 1974 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 

Percebemos que conforme lição de Barbosa (2012), por ser uma pessoa jurídica de direito 

público a UFRN dispensa o registro de seus atos constitutivos para ter personalidade jurídica, 

já que sua criação e personalidade jurídica decorrem da publicação da lei especifica que a criou. 

Urge informar que as organizações constituídas como pessoas jurídicas de direito 

privado para ter sua criação reconhecida e passarem a ter personalidade jurídica perante o país 

necessitam do registro de seus atos constitutivos nos órgãos competentes, por força do disposto 

no art. 45 do Código Civil, que dispõe o seguinte: 

 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 

com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 

necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no 

registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das 

pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o 

prazo da publicação de sua inscrição no registro. (BRASIL, 2002a) 

 
Segundo a lição de Barbosa (2012), a UFRN, enquanto autarquia federal, apesar de deter 

personalidade jurídica diversa da União goza de vantagens próprias dos entes estatais, podendo 

ser citado como exemplo a impossibilidade de seu patrimônio sofrer usucapião, no entanto, 

devido ao gozo e fruição dessas vantagens a UFRN também está sujeita as limitações do regime 

jurídico administrativo, podendo ser citado por exemplo a responsabilidade civil objetiva no 

caso de algum de seus agentes, nesta qualidade vir a causar danos a terceiros. 

A UFRN, apesar de dispensada do registro de seus atos constitutivos para sua criação e 

fruição de sua personalidade jurídica, ambas decorrentes da publicação de sua lei de criação, 

optou por ser regida conforme consta no art. 2º do seu Estatuto, pelo Estatuto propriamente 

dito, Regimento Geral, Regimento Interno da Reitoria, Regimentos Internos dos Centros 

Acadêmicos e dos demais Órgãos componentes de sua estrutura organizacional e normas 
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emanadas dos Colegiados Superiores (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2011, 2021).  

Em seu estatuto a UFRN dedica o Título II – Da Administração Universitária, que se 

estende do art. 13 ao art. 38, para falar, como o nome sugere, da administração universitária da 

universidade.  

No Título II que está dividido em 3 Capítulos, denominados: Capítulo I – Dos Conselhos 

Superiores, Capítulo II – Da Reitoria e Capítulo III – Da Administração Acadêmica, tais 

capítulos dividem-se em seções, faz-se uma descrição das funções, composição e competências 

administrativas dos Conselhos Superiores, da Reitoria, dos Centros Acadêmicos, das Unidades 

Acadêmicas Especializadas e dos Departamentos Acadêmicos. 

A organização administrativa disposta no estatuto é complementada pelas disposições 

dos demais instrumentos regimentais, tendo a organização administrativa da UFRN sido 

representada em 2019 por meio de seu organograma, conforme figura 1. 

A UFRN na representação gráfica da sua organização administrativa optou pela 

utilização de um organograma predominantemente circular, também chamado de radial. Para 

Balcão (1965) tal tipo de organograma é utilizado por organizações muito complexas, 

correspondendo o referido organograma a uma representação resumida da organização.  

Tal espécie de organograma é considerado mais moderno, onde os líderes/autoridades 

com maior poder decisório na organização ficam no centro do organograma e os demais atores 

ao redor, no qual o uso de cores diversas facilita o entendimento visual da divisão das funções 

dos setores/áreas da organização (DAEXE, 2019).  

DAEXE (2019) ainda ressalta que tal tipo de organograma não tem por finalidade 

principal evidenciar as relações hierárquicas existentes na organização, mas busca ressaltar o 

trabalho em equipe, a unicidade entre as divisões e a proximidade/relações das áreas integrantes 

da organização, além de ressaltar o poder decisório do líder, por sua posição central. 

Neste contexto o organograma da UFRN ressalta o poder decisório da Reitoria, 

figurando a mesma na parte mais central do organograma, mas também evidencia sua 

vinculação as decisões dos Colegiados Superiores conforme se depreendem da figura abaixo. 
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Figura 1- Organograma Geral da UFRN (ago 2019)

Fonte: UFRN3 

Cabe reiterar que a administração universitária, no contexto específico da UFRN, se 

presta a permitir que a administração/gestão da universidade disponha das melhores técnicas, 

práticas e ferramentas administrativas e de gestão para alcançar com maior eficiência os fins 

institucionais, garantindo a realização de sua missão institucional consistente no “Educar, 

produzir e disseminar o saber universal; contribuir para o desenvolvimento humano; 

compromisso com a justiça social, a democracia e a cidadania” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, [201-]). Assim como garantir a observância dos seus 

princípios e objetivos que consistem expressamente em: 

• Universidade Pública e gratuita com gestão democrática colegiada e 

descentralização administrativa e acadêmica. 

• Desenvolver atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e 

extensão. 

• Ministrar formação intelectual e profissional de qualidade. 

• Produzir e difundir o conhecimento científico universal que promova o 

desenvolvimento econômico e social. 

 

  

 

3 Disponível em: https://www.ufrn.br/resources/documentos/organograma-geral-UFRN.pdf. Acesso em: 14 abr. 

2021. 

https://www.ufrn.br/resources/documentos/organograma-geral-UFRN.pdf
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2.2.2 Os limites da autonomia universitária 

 

Duarte (2015) aponta que a palavra autonomia é formada etimologicamente pelos 

radicais gregos autós e nomia, e que segundo Cury (1991 apud DUARTE, 2015) o primeiro 

radical é entendido como por si mesmo e o segundo pode assumir dois sentidos, a saber, lei ou 

uma região delimitada. 

Logo, para Cury (1991 apud DUARTE, 2015) a palavra autonomia pode ter dois 

significados, podendo tanto assumir o significado de um modelo que basta a si mesmo, que cria 

suas regras e dirige seu funcionamento e estrutura, significado este mais ligado a ideia de 

autossuficiência, quanto o significado de um lugar menos autossuficiente e mais relativo, 

interdependente e que busca o melhor andando por si mesmo ao mesmo tempo que interage 

com outros lugares também relativos. 

No contexto atual da educação brasileira previsto na Constituição Federal, as 

universidades detêm autonomia na sua administração por força do caput do art. 207 da 

Constituição Federal de 1988, que dispõe: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia 

didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. (BRASIL, 1988) 

Conforme observa Cirne (2012, p. 25-27) o caput do art. 207 da Constituição Federal 

de 1988 traz o enunciado da autonomia universitária que deve ser encarado como princípio 

constitucional e um direito fundamental, o qual, apesar de devidamente estabelecido e 

positivado, ou seja, escrito e registrado, podendo ser imposto a toda a sociedade  pode ser objeto 

de abuso e ou manipulação. 

Para Carvalho e Luz a autonomia universitária surge como pilar de lutas da sociedade 

pelas universidades públicas e como meio de impedir o desvirtuamento do seu papel social, 

científico e acadêmico, conforme podemos observar no seguinte trecho: 

 

A reivindicação pela autonomia das universidades brasileiras constitui-se ao 

longo de sua história em um dos pilares de luta pelas universidades públicas 

brasileiras. A sua exigência visa evitar influências e interferências endógenas 

e exógenas de qualquer natureza, sejam elas de origem particular, políticas ou 

que visem interesses alheios ao seu papel social, científico e acadêmico”. 

(CARVALHO; LUZ, 2016, p. 117) 

 
Ou seja, a autonomia universitária conforme idealizada por Carvalho e Luz (2016) visa 

ser uma garantia de que as universidades vão poder perseguir suas finalidades institucionais, 
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sem interferências externas e descabidas, permitindo o andar por si mesmo na direção correta 

para que possa cumprir seu papel social e produzir conhecimento.  

Apesar dessa visão sobre a autonomia universitária, Fávero (1997 apud CARVALHO; 

LUZ, 2016, p. 117-118) considera que o termo autonomia foi empregado originalmente no 

Brasil, no art. 2º do decreto 8.659/1911, também conhecido como a reforma Rivadávia Correia 

que aprovou a lei orgânica do ensino superior e do fundamental na república, tendo o termo 

autonomia sido empregado com a finalidade de ser “uma resposta de contenção do crescimento 

das inscrições nas faculdades, propiciada pelo ingresso irrestrito dos egressos das escolas 

secundárias”, cabe dizer que na época não existiam ainda universidades no Brasil, tendo a 

primeira sido criada apenas em 1920. 

A informação apresentada por Fávero (1997 apud CARVALHO; LUZ, 2016) nos 

permite inferir que o termo autonomia universitária vem sendo empregado historicamente com 

o propósito de ressaltar que o Estado brasileiro não garantiria de forma plena o funcionamento 

das universidades públicas, ou seja, o Brasil ao declarar a autonomia das universidades faz na 

verdade a declaração de que não é o responsável pela satisfação integral das necessidades 

advindas da prestação dos serviços públicos pelas universidades públicas, a saber, prestar os 

serviços de educação superior, tanto os ligados a graduação quanto a pós graduação, observando 

a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, de modo que o Estado viria oferecer 

cobertura financeira limitada as instituições universitárias que passariam a ter a obrigação de 

buscar formas alternativas de financiamento de suas atividades. 

Cirne (2012) expõe que a simplicidade do texto do art. 207 da Constituição Federal pode 

dar a impressão equivocada de que o princípio da autonomia universitária é de simples 

entendimento e de que o dispositivo constitucional é de simples utilização, o que transparece 

no seguinte enunciado: “Retomando o art. 207, de uma simples leitura pode parecer singelo o 

manejo do dispositivo constitucional”, e traz em seguida diversos posicionamentos quanto a 

aplicabilidade plena, ou não, do princípio da autonomia universitária o que tem sido objeto de 

constante discussão no meio acadêmico e jurídico. 

Dentre os posicionamentos elencados por Cirne (2012) mostram-se relevantes para a 

discussão o posicionamento do tribunal de constas da união (TCU) por meio do acórdão 

2.731/20084, prolatado no processo de tomada de contas (TC) nº 017.177/2008-2, e o 

posicionamento de nina Ranieri (1994 apud CIRNE, 2012). 

 

4 Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-

completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2008%2520COLEGIADO%253A%2

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2008%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2008%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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Segundo Cirne (2012, p. 27-28) o TCU sustenta no acórdão nº 2.731/2008 que o art. 207 

da Constituição não tem eficácia plena, necessitando de uma regulamentação específica que 

ainda não foi produzida pelo Poder Legislativo o que impediria a manifestação plena da 

autonomia universitária prevista na Constituição, e por tal razão o princípio da autonomia 

universitária não estaria e nem poderia surtir seus devidos efeitos jurídicos; em sentido 

contrário, Ranieri (1994 apud CIRNE, 2012) defende que o princípio da autonomia universitária 

tem eficácia plena, vinculando desde a sua edição a atuação dos poderes judiciário e legislativo, 

tanto no âmbito federal quanto estadual, de modo que para Raniere (1994 apud CIRNE, 2012) 

inexistem obstáculos ou discussão quanto aos efeitos da autonomia universitária. 

No entanto, Cirne (2012) ressalta que Ranieri (1994) 10 (dez) anos após seu 

posicionamento original sobre o tema esclarece que no plano dos fatos seu entendimento não 

se mostra muito factível, especialmente no sistema federal de ensino.  

A alegação se mostra embasada na recorrente escassez de recursos destinados as 

universidades públicas pelo poder público, mesmo após a Constituição de 1988, de modo que, 

não há como existir autonomia plena sem recursos financeiros que permitam o funcionamento 

das universidades e o atingimento dos fins institucionais, neste sentido Lima Neto (1991) 

sustenta que a autonomia universitária é estritamente ideológica e que o termo deve ser 

discutido considerando sua dimensão política e o que está em jogo ao se falar em autonomia é 

um projeto para a universidade brasileira e que o poder público tem optado por considerar o 

princípio de uma forma errada, conforme podemos ver nos seguintes trechos: 

 

Já tivemos, após a promulgação da Constituição, exemplos interessantes de 

como os governantes vêem a questão na esfera do ensino público.  
De um lado o procurador geral da república do governo Sarney deu parecer 

contrário à criação de novos cursos no âmbito das universidades públicas, 

ferindo escandalosamente a autonomia universitária. De outro, em nome da 

autonomia da gestão financeira dessas instituições, elas ficaram praticamente 

desamparadas, conduzidas à sua auto-sustentação em termos de custeio e 

investimento. [...] Além de equivocada, uma vez que a Constituição define 

que as universidades gozam, dentre outras, de autonomia de gestão financeira, 

ou seja, de administração financeira dos recursos e não de autonomia 

financeira, a interpretação revela que a política global de descompromisso do 

estado com a educação superior pública, patrocinada pelo regime autoritário, 

continua mais viva do que nunca. Através dessa política, a universidade fica 

atrelada ao poder econômico, perde irremediavelmente sua autonomia […] 

(LIMA NETO, 1991, p. 12-13) 
[...] Nosso entendimento do significado político de autonomia para a 

universidade pública é bem outro. Fundamenta-se na concepção de que cabe 

 

522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc

/0/%2520. Acesso em: 06 maio 2021. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2008%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2008%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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ao estado retornar os recursos públicos necessários e suficientes para as 

atividades de ensino pesquisa e extensão e para a remuneração justa de seus 

funcionários e professores. Cabe à universidade, no gozo de sua autonomia 

didático-científica, administrativa e de gerência financeira, definir, com 

independência dos governos, mas em conjunto com a sociedade, as 

prioridades de sua atuação e prestar contas a ela dos resultados obtidos. Só 

assim, a instituição universidade pode refletir criticamente, ousar, gerar novos 

conhecimentos e cumprir, enfim, seu papel social. (LIMA NETO, 1991, p. 13)  

 
Entendemos, assim como Lima Neto (1991) que a autonomia universitária deve ser 

entendida de uma forma benéfica para as universidades públicas, devendo focar seus esforços 

na administração financeira dos recursos fornecidos pela sociedade para alcançar seus objetivos 

institucionais e realizar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, ao invés de estar 

constantemente preocupada em se autossustentar,  uma vez que é a sociedade que custeia as 

atividades das universidades públicas, nada mais justo que elas venham a prestar contas e 

demonstrar os resultados alcançados, bem como, buscar atender os anseios da sociedade. 

Apesar da autonomia universitária, no nosso entendimento permitir uma maior liberdade 

de atuação das universidades públicas em comparação com outras organizações que compõem 

a administração pública no Brasil, tal liberdade não é absoluta, como nos lembra Duarte (2015), 

a autonomia universitária não se confunde com soberania, logo, tem limites. 

Como já articulado anteriormente neste estudo de um modo prático e factual podemos 

afirmar que a escassez de recursos se mostra como uma das limitações a autonomia 

universitária, principalmente quando falamos de universidades públicas, que apesar do disposto 

no caput do art. 207 da Constituição, ainda dependem do orçamento do Poder Executivo para 

obter recursos necessários ao seu funcionamento e atingimento de seus objetivos institucionais, 

sendo poucas as opções que a universidade dispõe para arrecadar recursos próprios. 

Quanto as universidades públicas, caso da UFRN, que é objeto do presente estudo as 

limitações são diversas do ponto de vista jurídico, principalmente pelo fato das universidades 

públicas integrarem a administração pública indireta, logo, estando limitadas pelo regime 

jurídico administrativo que de início impõe a atuação das universidades públicas a observância 

aos princípios da administração pública previstos, mas não de forma exclusiva e taxativa pelo 

art. 37 da Constituição que permeiam o ordenamento jurídico vigente. 

Neste contexto, um dos limitadores da autonomia universitária é o princípio da 

legalidade que é um dos mais, se não o mais abordado pelos estudiosos da administração 

pública, tendo em vista estar expressamente previsto no caput do art. 37 da Constituição.  

Como reflexo deste princípio e apesar das universidades no Brasil gozarem de 

autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial o que lhes 
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permite definir sua atuação didático-cientifica, organizar sua administração da forma que 

melhor lhe convir e melhor lhe aprouver, bem como, garantir autonomia na gestão financeira 

dos recursos recebidos decidindo onde e como utilizar os recursos financeiros a elas destinados, 

sua atuação estará limitada pelas disposições legais vigentes o que ganha um caráter ainda mais 

limitador quando falamos das universidades públicas que só podem fazer o que a legislação 

determina ou autoriza, diferente das universidades privadas que apesar de serem obrigadas a 

cumprir o que a legislação determina, conforme se extrai do inciso II do art. 5º da Constituição 

Federal que dispõe: “II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei”; (Brasil, 1988) podem fazer tudo aquilo que a legislação não proíbe. 

Um exemplo claro da limitação a autonomia universitária fica evidente quando 

observamos o processo de escolha dos reitores e vice-reitores de universidades públicas, 

regulamentado pelo decreto nº 1.916, de 23 de maio de 1996 (BRASIL, 1996), ao passo que a 

legislação permite as comunidades universitárias realizarem consultas, corriqueiramente 

chamadas de eleições, onde indicam mediante escrutínio secreto a preferência pelos nomes dos 

próximos reitores e vice-reitores, todavia, o resultado da consulta é enviado a presidência da 

república em forma de uma lista tríplice com os nomes das três chapas mais votadas, e o 

presidente da república nomeia livremente os candidatos a reitor e vice-reitor que julgar mais 

adequados, de modo que nem sempre a chapa mais votada será a nomeada para assumir os 

cargos. 

Não é incomum as universidades como tentativa de fazer prevalecer a vontade da 

assembleia universitária manifestada na consulta e, por conseguinte exercer sua autonomia, 

enviar “lista tríplice” composta apenas pelos nomes da chapa mais votada na consulta. 

No entanto, neste contexto a manifestação mais aparente e violenta da limitação a 

autonomia universitária quanto a escolha de seus dirigentes ocorre com a nomeação de reitores 

pro tempore, os quais são escolhidos livremente pelo Presidente da República, mesmo não 

constando das listas tríplices ou mesmo sem ter submetido seus nomes a consulta universitária, 

com base no disposto no art. 7º do Decreto nº 1.916/1996, o que ocorre de forma arbitraria e 

em total desrespeito à vontade emanada da comunidade universitária em questão, pondo em 

cheque a autonomia universitária (BRASIL, 1996).  

Outra circunstância a ser considerada como limitadora da autonomia universitária diz 

respeito ao modo de atuação dos órgãos de controle externo, controle este exercido em parte 

pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conforme 

nos lembra Velten (2018, p. 16) “A Controladoria-Geral da União foi escolhida como órgão de 

controle a ser analisado por ser responsável por realizar a Auditoria Anual de Contas, que serve 
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de base para o processo de prestação e julgamento das contas dos gestores públicos feito pelo 

Tribunal de Contas da União”.  

Nos recorda Velten (2018) que os referidos órgãos de controle externo podem fazer 

recomendações quanto a atuação das universidades públicas. 

No caso de uma recomendação do TCU as universidades públicas como a UFRN, são 

na prática obrigadas a adotarem as determinações da corte de contas, sob o risco de ao não 

cumprirem a recomendação sofrerem diversas limitações e sanções, podendo os servidores 

envolvidos com o descumprimento serem responsabilizados, comprovada a sua ação ou 

omissão para descumprir as determinações do TCU. 

Velten (2018) ainda ressalta que apesar das universidades públicas, enquanto autarquias, 

não estarem vinculadas hierarquicamente aos entes estatais que as criaram, contudo estão 

vinculadas a tais entes políticos, submetendo-se ao controle administrativo que também é 

chamado de tutela, controle finalístico ou mesmo supervisão, esclarecendo que os objetivos de 

tal controle são fixados pelo art. 25 do Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Várias são as facetas das limitações existentes, inclusive com o tratamento diferenciado, 

geralmente mais restritivo dado ao exercício de alguns dos direitos das universidades públicas 

em comparação ao exercício dos mesmos direitos por outros entes da administração pública, 

como podemos observar na faculdade de parcelamento dos créditos administrativos das 

autarquias e fundações públicas federais, introduzida pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, 

que introduziu o art. 37-B a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, que em seu § 1º limita o 

referido parcelamento aos créditos que estão inscritos em dívida ativa, conforme podemos ver 

na transcrição in verbis.  

 

Art. 37-B.  Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de 

qualquer natureza, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações 

mensais.                                  
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica aos créditos inscritos em 

Dívida Ativa e centralizados nas Procuradorias Regionais Federais, 

Procuradorias Federais nos Estados e Procuradorias Seccionais Federais, nos 

termos dos §§ 11 e 12 do art. 10 da Lei no 10.480, de 2 de julho de 2002, e do 

art. 22 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (BRASIL, 2002b, grifo 

nosso). 

 
Outros entes da administração pública, especificamente os órgãos da União, ente 

político que instituiu a UFRN não têm tal limitação, bastando ser confirmado o direito ao crédito 

para ser possível o seu parcelamento, conforme se observa no art. 10 da Lei nº 10.522, de 19 de 

julho de 2002, transcrito verbis: “Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda 
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Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da 

autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei”. (BRASIL, 2002b) 

Tal diferenciação finda por prejudicar a autonomia administrativa e financeira das 

universidades públicas, que apesar de disporem de créditos administrativos devidamente 

constituídos, seja pela aplicação de multas em processos administrativos regulares, seja pela 

cobrança administrativa de créditos diversos advindos de contratos administrativos, não podem 

facilitar o seu recebimento, mediante a oferta de parcelamento administrativo, sem antes 

submeterem os créditos a inscrição em dívida ativa o que além de adiar o seu recebimento acaba 

por onerar a mais os devedores. 

Apesar da omissão legal quanto a concessão de parcelamento administrativo de créditos 

não inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas, a Advocacia Geral da União 

(AGU) admitiu em duas oportunidades5 a validade e legalidade de autorização de parcelamento 

administrativo em normativos internos, os quais podem ser elaborados para suprir a lacuna legal 

existente, tendo em vista que não há vedação expressa a autorização de parcelamento 

administrativo. 

Tanto o é que o Ministério da Economia por meio da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital, editou a Instrução Normativa (IN) nº 43, de 8 de 

junho de 2020, que autoriza a administração pública federal direta, autárquica e fundacional a 

realizar o parcelamento administrativo das multas aplicadas com base em contratos 

administrativos firmados com base nas Leis nº 8.666/93, 10.520/2002 e 12.462/2011 (BRASIL, 

2020).  

Entretanto, apesar da referida IN ser considerada um avanço considerável, entendemos 

que o alcance do benefício proporcionado é muito limitado, uma vez que a IN só se dispõe a 

ser aplicável aos créditos provenientes de multas aplicadas em contratos administrativos em 

sentido estrito, logo, não abrangendo todas as espécies de créditos que as universidades públicas 

detêm pendentes de pagamento.  

Por fim, com relação ao tema cabe dizer que não é a pretensão deste trabalho explanar 

de forma exaustiva todas as limitações existentes a atuação das universidades públicas que 

interferem com a sua autonomia, de modo que nos contentamos em apontar algumas das 

limitações existentes e estimular a percepção das limitações aqui abordadas, tornando mais fácil 

constatar a existência de outras limitações, no entanto em nosso sentir a maioria das limitações 

 

5 Por meio do Despacho nº 234/2009, que aprovou a Nota Técnica DIGEVAT nº 83/2009 e da Nota Técnica 

DIGEAP-DIGEVAT nº 01/2010 (solicitada cópia dos documentos a AGU). 
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observadas estão relacionadas ao princípio da legalidade, ou seja, são limitações criadas e 

implementadas pelos instrumentos resultantes do processo legislativo, previsto no art. 59 da 

Constituição Federal que ao moldar o ordenamento jurídico impõe limitações a atuação 

institucional e administrativa das universidades públicas. 

Apesar das limitações que sofre, a autonomia universitária é enquanto princípio 

constitucional uma garantia inegavelmente necessária ao correto atendimento dos objetivos 

institucionais das universidades públicas, sem o qual as universidades estariam cotidianamente 

tendo que se opor a tentativas de interferências indevidas na sua missão e nos serviços 

prestados, uma vez que a educação superior de qualidade deve ser influenciada tão somente 

pela ciência, ao passo que busca produzir conhecimento científico para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas na sociedade em um círculo virtuoso que deve ser incentivado e expandido.  

 

2.3 Compras e contratações públicas 

 

As universidades públicas assim como outras organizações, realizam compras de 

materiais para suprir suas necessidades operacionais. De igual modo, para suprir algumas de 

suas outras necessidades fazem uso de contratações para obter serviços não disponíveis em suas 

instalações, nem em sua estrutura organizacional, mas necessários ao seu correto 

funcionamento e atingimento de suas finalidades. Também é normal e corriqueira a contratação 

de obras necessárias a manutenção de suas instalações físicas e ampliação de sua infraestrutura 

para melhor prestar os serviços públicos a sociedade. 

No entanto, como nos ensina Bandeira de Mello: 

 

Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade quando 

pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou 

serviços, o Poder Público, para fazê-lo, necessita adotar um procedimento 

preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido na conformidade da 

lei. Tal procedimento denomina-se licitação. (MELLO, 2010, p. 524) 

 
Em outras palavras, devido a sua vinculação ao regime jurídico administrativo as 

referidas universidades públicas, integrantes da administração pública indireta, devem obedecer 

aos ditames impostos a sua condição jurídica, de modo que as compras e contratações públicas 

não podem ser realizadas de maneira livre, mas devem via de regra serem precedidas de 

licitação pública, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe o 

seguinte: 



43 
 

 

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. (BRASIL, 1988)  

 
Do referido dispositivo constitucional é possível extrairmos algumas informações.  

A primeira informação que se apresenta em uma breve leitura é que a legislação pode 

trazer exceções a obrigatoriedade de prévia licitação pública para contratações com a 

administração, a saber, quando aplicáveis as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de 

licitação, hipóteses taxativamente definidas em Lei. 

A segunda informação que salta aos olhos é a manifesta necessidade do processo de 

licitação ser permeado pelo princípio da impessoalidade, ao determinar que o processo 

licitatório deve assegurar igualdade de condições aos participantes do certame. 

A terceira informação que transparece é o fato de que a execução de obras, a prestação 

dos serviços e as contratações públicas devem ser onerosas e com previsão clara das cláusulas 

que estabeleçam a obrigação e as condições de pagamento. 

A quarta informação recebida é que a administração não pode fazer exigências quanto 

a habilitação técnica e econômica dos participantes de licitações que mitiguem em demasia a 

possibilidade de concorrência, estando autorizada a realizar apenas exigências indispensáveis a 

garantia do cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. 

Definido o fato que a licitação é a regra e esclarecidas algumas informações sobre o que 

se esperar de um processo licitatório, falemos sobre os institutos da licitação e dos contratos 

administrativos. 

 

2.3.1 Compras Públicas 

 

Ao falarmos de compras públicas devemos ter em mente que a realização de licitações 

públicas em suas diversas modalidades é a regra, logo, a compra direta mediante dispensa ou 

inexigibilidade é exceção, sobre as quais a pesquisa não se debruçou. 

Dito isto, exploremos as licitações públicas.   
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Para Meirelles (1998, p. 238) a licitação é conceituada como “o procedimento 

administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 

para o contrato de seu interesse”. 

Para o referido autor a licitação tem dupla finalidade, tanto garante a obtenção da 

contratação mais vantajosa para a Administração Pública, quanto resguarda o direito de 

possíveis contratados e que tais finalidades retratam costume observado desde a idade média, 

motivando os Estados modernos a aperfeiçoarem cada vez mais seus procedimentos licitatórios, 

os quais atualmente estão sujeitos a princípios determinados que se não observados podem 

descaracterizar a licitação e invalidar o seu resultado. 

Para Justen Filho (2012, p. 292) “A licitação é um procedimento”. Para ele a estrutura 

dessa sequência ordenada de atos pode variar em função do objetivo a ser alcançado, bem como 

é possível estabelecer um paralelismo entre o procedimento licitatório e os procedimentos do 

processo judicial, visto existir diversas espécies de procedimentos processuais, as quais 

decorrem das exigências a serem observadas para obtenção do melhor e mais eficiente 

resultado, seja para se realizar a prestação jurisdicional adequada, seja para realizar contratação 

administrativa mais vantajosa. 

Para Mello (2010) a licitação pode ser conceituada como: 

 

Licitação — em suma síntese — é um certame que as entidades 

governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os 

interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo 

patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências 

públicas. Estriba-se na idéia de competição, a ser travada isonomicamente 

entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 

cumprimento das obrigações que se propõem assumir. (MELLO, 2010, p. 

524) 
Pode-se conceituar licitação da seguinte maneira: 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 

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 

divulgados. (MELLO, 2010, p. 526) 

 
Assim como Meirelles (1998), Mello (2010) também enxerga dois objetivos no 

procedimento licitatório, a saber, proporcionar a Administração Pública a possibilidade de 

realizar o negócio mais vantajoso como resultado natural da competição entre os licitantes, e 

assegurar aos administrados a possibilidade de disputar a participação nos negócios que a 

Administração Pública queira celebrar com os particulares.   
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Já Di Pietro (2012, p. 371) conceitua a licitação a partir dos objetivos previstos no art. 

3º da Lei nº 8.666/93, como: “[…] licitação é o procedimento prévio à celebração dos contratos 

administrativos, que tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, promover o desenvolvimento nacional e garantir a isonomia entre os licitantes”. 

Deste modo, podemos dizer que a definição apresentada por Di Pietro (2012), diferente 

das definições trazidas por Meirelles (1998) e Mello (2010), que descrevem a licitação por meio 

da indicação de alguns dos objetivos das licitações, deriva diretamente do texto legal, de modo 

que, apenas Di Pietro (2012) faz uma compilação de todos os objetivos da licitação previstos 

em Lei, e é desta forma o conceito mais completo dentre os consultados.   

Tendo em vista a promulgação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que veio 

substituir e revogar de forma programada a Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 10522/2002, atualizando 

as regras dos procedimentos licitatórios, podemos utilizar um raciocínio semelhante ao adotado 

por Di Pietro (2012) e a partir dos objetivos fixados no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 elaborar 

um conceito de licitação condizente com a Nova Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos.  

Ante ao exposto, podemos conceituar a licitação como o procedimento prévio que visa 

assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a 

Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto licitado que 

assegure tratamento isonômico entre os licitantes, bem como uma justa competição evitando 

contratações com sobrepreço, com preços manifestamente inexequíveis e o superfaturamento 

na execução dos contratos, incentivando a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 

Pela simples comparação entre as definições feitas com base nos objetivos da licitação 

em ambas as Leis é possível perceber diferenças significativas, com considerável ampliação 

qualitativa dos objetivos adotados para a licitação pela Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, de modo que ao se conduzir uma licitação será necessário se preocupar com 

vantajosidade da proposta, analisando tal vantajosidade inclusive quanto ao ciclo de vida, ou 

vida útil dos itens licitados o que também pode englobar consideração quanto a forma correta 

de descarte dos itens licitados, a fim de minimizar os danos ao meio ambiente, bem como se 

deve assegurar além de um tratamento isonômico formal entre os licitantes uma justa 

competição. 

Figura como franca novidade a menção ao incentivo a inovação, seja pela inovação nos 

métodos de produção de bens, seja pela inovação na forma de prestação e fruição dos serviços 

contratados. 
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Cabe destacar que e a inclusão da sustentabilidade associada ao desenvolvimento 

nacional não é novidade, já que tais termos haviam sido incorporados ao art. 3º da Lei nº 

8.666/93 por meio da Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, estando a sustentabilidade 

associada a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)6 promovida pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), referida agenda tem como objetivos integrar e adaptar a 

Administração Pública brasileira ao conceito de sustentabilidade e aos valores fundamentais 

daí decorrentes, os quais são traduzidos e representados nos seis eixos temáticos da A3P: 1 – 

Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 2 – Gestão adequada dos resíduos gerados; 

3 – Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 4 – Sensibilização e capacitação dos servidores; 

5 – Compras públicas sustentáveis e 6 – Construções sustentáveis, graficamente representados 

na figura 2, de modo que a manutenção expressa da sustentabilidade como um dos objetivos 

das Licitações é de fundamental importância para se promover a A3P e seus objetivos. 

A sustentabilidade tem destaque especial no plano internacional, principalmente por 

meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) promovido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), que conta com 17 objetivos com os quais o Brasil concordou e aderiu 

e que seguem representados na figura 3. 

Figura 2- Eixos Temáticos da A3P 

 

Fonte: http://a3p.mma.gov.br/. Acesso: jun. 2021. 

  

 

6Mais informações disponíveis em: http://a3p.mma.gov.br/, acesso em: 18 jun. 2021.  

http://a3p.mma.gov.br/
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Figura 3 – Objetivos de desenvolvimento sustentável 

 

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: jul. 2020. 

Traçados alguns conceitos de licitação, podemos avançar sobre o tema abordando os 

princípios a serem observados nos processos licitatórios.  

As licitações enquanto procedimento promovido pela Administração Pública, estão 

sujeitas ao regime jurídico administrativo, logo, devem obedecer aos princípios da 

administração pública já abordados exemplificativamente no subitem 5.3.1, ou seja, obedecer 

aos princípios da legalidade, supremacia do interesse público, impessoalidade, publicidade, 

moralidade administrativa, segurança jurídica, eficiência, devido processo legal e ampla defesa, 

dentre outros, que abordaremos no presente subitem. 

Para Meirelles (1998, p. 239) os princípios das licitações, qualquer que seja a 

modalidade observada, se limitam ao:  1) procedimento formal; 2) publicidade de seus atos; 3) 

igualdade entre os licitantes; 4) sigilo na apresentação das propostas; 5) vinculação ao edital ou 

convite; 6) julgamento objetivo; 7) adjudicação compulsória ao vencedor. 

Para Bandeira de Mello (2010) os princípios da licitação podem ser definidos tanto nos 

termos da Lei nº 8.666/93, conforme o seguinte: 

 

8. A Lei 8.666, de 21.6.93, no art. 3-, dispõe, que as licitações serão 

processadas e julgadas na conformidade dos seguintes princípios: 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. (MELLO, 2010, p. 532) 
15. Ao nosso ver, os princípios cardeais da licitação poderiam ser resumidos 

nos seguintes: a) competitividade, b) isonomia; c) publicidade', d) respeito às 

condições prefixadas no edital; e e) possibilidade de o disputante fiscalizar o 

atendimento dos princípios anteriores. Afora o princípio da competitividade, 

que, embora não mencionado especificamente pela lei em tal qualidade, é da 

essência da licitação (tanto que a lei o encarece em alguns dispositivos, como 

no art. 3º, § lº, I, e no art. 90), todos descendem do princípio da isonomia, pois 

são requisitos necessários para garantir-lhe a existência. (MELLO, 2010, p. 

536) 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Di Pietro (2012, p. 374-389) milita que os princípios a serem observados nas licitações 

são os seguintes: 1) igualdade, 2) legalidade, 3) impessoalidade, 4) moralidade e da probidade, 

5) publicidade, 6) vinculação ao instrumento convocatório, 7) julgamento objetivo, 8) 

adjudicação compulsória, 9) ampla defesa e 10) licitação sustentável. 

Quanto a este último princípio citado por Di Pietro (2012), ela esclarece que surgiu da 

ideia de que é possível por meio do processo licitatório incentivar a preservação do meio 

ambiente, e que tal pensamento provavelmente foi introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro por meio da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 que a época criou a Política 

Nacional de Meio Ambiente, lei e política ainda vigentes, mas o caminho para as licitações 

sustentáveis de fato foi pavimentado pela Emenda Constitucional nº 42/2003 que alterou o 

inciso VI do art. 170 da Constituição para acrescentar a defesa do meio ambiente como princípio 

da ordem econômica. 

Vimos anteriormente que com a promulgação da Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos a sustentabilidade continuou a ser parte de um dos objetivos das licitações 

públicas, de modo que as licitações sustentáveis deixaram de ser um princípio implícito, 

imposto por leis esparsas e passaram a constituir um princípio expresso, previsto nas leis gerais 

de licitações instituídos após a promulgação da Constituição Federal, estando expressamente 

previsto inclusive na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, logo toda licitação 

deverá ter preocupação com a sustentabilidade. 

Di Pietro (2012) destaca que a Constituição de 1967 não definiu de forma clara a 

competência para legislar sobre as normas gerais das licitações o que deu margem ao 

surgimento de duas correntes doutrinárias, uma que entendia que só a União poderia legislar de 

forma geral sobre licitações e outra que tinha o entendimento de que cada ente federado poderia 

estabelecer suas próprias normas gerais sobre a matéria, tendo a celeuma entre as correntes 

ficado aparente com as disposições da Lei nº 5.456, de 20 de junho de 1968, que determinava 

a observância pelos estados e municípios das determinações do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 

fevereiro de 1967 sobre licitações, tal disposição foi considerada inconstitucional pela segunda 

corrente, ao passo que afrontaria a autonomia entre os entes federados. 

Di Pietro (2012) ainda relata que a controvérsia foi perpetuada pelo Decreto-Lei nº 

2.300, de 21 de novembro de 1985 que regulamentou licitações e contratos administrativos na 

esfera federal, mas que previa em seu art. 85 que os estados, os municípios, o Distrito Federal 

e os territórios deveriam observar as disposições gerais previstos no Decreto-Lei. Ela observa 

ainda que a questão só foi efetivamente resolvida com Constituição Federal de 1988 que 
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estabeleceu no inciso XXVII do art. 22, competência exclusiva da União para legislar sobre as 

normas gerais das licitações. 

Para Justen Filho (2010) o uso da expressão normas gerais, ao definir a competência da 

União para legislar sobre licitações indica de forma inquestionável que houve reserva de 

competência legislativa local para disciplinar as licitações e contratações públicas, logo, não 

sendo categoricamente privativa da União de modo que os demais entes federativos, apesar de 

não poderem legislar sobre as normas gerais podem criar regras especiais sobre licitações e 

contratações públicas, para atender suas necessidades particulares.  

Para ele a reserva da competência legislativa local é reflexo do princípio federativo pelo 

qual, em linhas gerais, todos os entes federados devem ter certa autonomia frente uns aos outros, 

bem como a competência legislativa da União sobre normas gerais é reflexo da necessidade de 

uma unidade nacional que impõe a manifestação de certa homogeneidade nas normas vigentes 

no território nacional.  

Além das disposições constitucionais concernentes as licitações públicas no Brasil elas 

estão sujeitas, em linhas gerais, ao disposto nas Leis nº 8.666/1993, 10.520/2002, 12.462/2011 

e 14.133/2021, esta última programou a revogação integral das Leis nº 8.666/1993 e 

10.520/2002, bem como, do art. 47-A da Lei nº 12.462/2011, todas com revogação programada 

para o dia 01/04/2023 data até a qual manterão sua vigência conforme estipulado no art. 193 da 

Lei nº 14.133/2021, transcrito a seguir:  

 

Art. 193. Revogam-se: 
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de 

publicação desta Lei; 
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após 

decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei. (BRASIL, 2021) 

 
    Mantida a vigência das leis revogadas até 2023, na prática a matéria ficará 

regulamentada simultaneamente por duas normas legais válidas o que poderia gerar intensa 

confusão e discussão quanto a aplicação das referidas normas legais aos casos concretos, no 

entanto, podemos observar que o legislador já antecipou tal problema, dando de pronto uma 

solução legislativa conforme inteligência presente no art. 191 da Lei nº 14.133/2021, transcrito 

a seguir: 

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, 

a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo 

com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção 

escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou 



50 
 

 

instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei 

com as citadas no referido inciso. 
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar 

por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta 

Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda 

a sua vigência. (BRASIL, 2021)  

 
Logo, observamos que durante a vigência simultânea das normas sobre a matéria 

licitatória o Administrador poderá optar livremente entre elas, mas quando optar por utilizar as 

normas previstas nas leis com revogação programada deve deixar explicito tal opção no edital 

ou instrumento convocatório, já que é vedada a aplicação combinada entre as normas com 

revogação programada e a Lei nº 14.133/2021, de modo que podemos considerar que se não 

houver expressa menção as normas com revogação programada nos editais das licitações 

realizadas serão observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021. 

Podemos ainda depreender da leitura do referido dispositivo legal que mesmo após a 

data limite para a revogação programada das normas as disposições revogadas produzirão 

efeitos para as contratações realizadas sob a sua regulamentação, visto que suas disposições 

devem ser observadas durante toda a vigência contratual. 

Tais regras gerais são aplicáveis a Administração Pública Direta e Indireta que prestam 

serviços públicos, no entanto, ressalta Justen Filho (2012, p. 28) que por meio da Emenda 

Constitucional nº 19/1998 a redação do art. 173 da Constituição foi alterado, permitindo uma 

regulamentação própria sobre as licitações para a Administração Pública Indireta que exerça 

atividade econômica, seja como empresa pública ou sociedade de economia mista, no entanto 

enquanto tal regulamentação especifica não fosse criada tais entes da Administração Pública 

Indireta que exercem atividade econômica continuariam vinculadas as normas gerais de 

licitações aplicáveis ao restante da Administração Pública. 

A título de curiosidade observou-se que apenas em 2016 tal regulamentação especifica 

foi editada, por meio da promulgação da Lei nº 13.330 de 30 de junho de 2016, que ao dispor 

sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, também 

fixou as normas gerais de licitações aplicáveis aos entes da Administração Pública Indireta que 

exerçam atividade econômica, momento no qual foi dada efetividade a alteração implementada 

pela Emenda Constitucional nº 19/1998 (BRASIL, 2016). 

Dito isto, podemos afirmar que com a edição da Lei nº 13.330/2016 passou, de fato e de 

direito, a haver separação entre os regimes de licitação dos entes da Administração Pública 



51 
 

 

Direta e Indireta que prestam serviços públicos e os entes da Administração Pública Indireta 

que exerçam atividade econômica perseguindo o lucro. 

São múltiplas as modalidades de licitação existentes no Brasil, as quais estão 

regulamentadas pelas diversas leis vigentes que tratam da matéria. Para Justen Filho (2012, p. 

300) “a definição da modalidade de licitação não deve fazer-se apenas em função do valor da 

contratação. Também deverá tomar-se em vista a complexidade do objeto da licitação”. Isto 

posto, faremos uma breve explanação sobre as diversas modalidades existentes. 

a) Concorrência 

O § 1º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 define a concorrência como a “modalidade de 

licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto”. 

Já o inciso XXXVIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021 define a concorrência como: 

 

modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de 

obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento 

poderá ser:  
a) menor preço;  

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;  

c) técnica e preço;  

d) maior retorno econômico;  

e) maior desconto; (BRASIL, 2021). 

 
Podemos perceber que a Lei nº 8.666/93 se preocupou ao definir a concorrência em 

destacar quem poderia participar do processo licitatório, esclarecendo que qualquer interessado 

que atenda aos requisitos mínimos de habilitação e demonstre ter capacidade para execução do 

objeto da licitação, poderia concorrer. 

Por sua vez, a definição trazida pela Lei nº 14.133/2021 centra sua atenção ao definir a 

concorrência nos tipos de contratações que podem ser licitadas por concorrência, bem como 

aproveita para indicar de pronto quais os critérios de julgamento podem ser aplicados na 

concorrência sem no entanto, fixar uma ordem de preferência entre os critérios de julgamento, 

os quais podem vir a ser combinados para melhor se atingir as finalidades da licitação. 

Meirelles define a concorrência como:  

[…] é a modalidade de licitação própria para contratos de grande valor, em 

que se admite a participação de quaisquer interessados, cadastrados ou não, 

que satisfaçam as condições do edital, convocados com a antecedência 

mínima prevista em lei, com ampla publicidade pelo órgão oficial e pela 

imprensa particular. (MEIRELLES, 1998, p. 274) 
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    Já Mello (2010, p. 561/562), ao comparar a concorrência a tomada de preços e o 

convite, apenas cita quanto a primeira que ela “precede as relações jurídicas de maior vulto 

econômico”, para em seguida dizer que “da concorrência podem participar quaisquer 

interessados que preencham os requisitos estabelecidos no edital”. 

Justen Filho (2012) classifica a concorrência juntamente com a tomada de preços e o 

convite como modalidade comum de licitação, para a qual não foi atribuída uma finalidade 

específica ou especial pela legislação. Ele ressalta que como modalidade comum a concorrência 

é regulamentada de forma ampla, cabendo a quem conduzirá a concorrência fixar as exigências 

e requisitos que mais se compatibilizem com a contratação desejada, e como uma modalidade 

comum tem procedimentos mais flexíveis e abrangentes. 

Di Pietro define a concorrência como: 

 

[…] a modalidade de licitação que se realiza com ampla publicidade para 

assegurar a participação de quaisquer interessados que preencham os 

requisitos previstos no edital (art. 22 § 1). 
Do conceito decorrem duas características básicas, que são a ampla 

publicidade e a universalidade. (DI PIETRO, 2012, p. 411) 

 
Logo, podemos concluir que a concorrência é a modalidade de licitação que comporta 

a maior gama de participantes, pois em tese permite a participação de qualquer interessado no 

objeto do certame, sendo a universalidade sua característica marcante a qual é ressaltada por 

quase todos os autores consultados.   

b) Tomada de preços 

O § 2º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 conceitua a tomada de preços como “a modalidade 

de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação”. 

Por meio de uma breve leitura do art. 28 da Lei nº 14.133/2021 percebemos que a 

tomada de preços e o convite deixaram de ser modalidades adotadas na nova sistemática de 

licitações introduzidas pela nova lei de licitações e contratos administrativos, o que comportaria 

uma pesquisa mais detida para se investigar os motivos determinantes para tal escolha 

legislativa, no entanto entendemos que nosso trabalho não comporta tal investigação. 

Não obstante, tendo em vista que a Lei nº 8.666/93 apesar da sua revogação programada 

continua vigente, teceremos breves comentários sobre a tomada de preços. 

Para Meirelles a tomada de preços 
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[…] é a licitação realizada entre interessados previamente registrados, 

observada a necessária habilitação, convocados com a antecedência mínima 

prevista na lei, por aviso publicado na imprensa oficial e em jornal particular, 

contendo as informações essenciais da licitação e o local onde pode ser obtido 

o edital. (MEIRELLES, 1998, p. 279)  

 
Mello (2010, p. 561-562) estabelece que a tomada de preços precede as contratações de 

vulto médio, dela podendo participar apenas os previamente inscritos em registro cadastral, no 

entanto aqueles que preencherem os requisitos podem solicitar seu cadastramento até 3 (três) 

dias antes da data marcada para o recebimento das propostas pela Administração Pública. 

Para Justen Filho: 

 

[…] a finalidade da tomada de preços é tornar a licitação mais sumária e 

rápida. O prévio cadastramento corresponde à fase de habilitação. No 

cadastramento, a habilitação é antecipada para um momento anterior ao início 

da licitação. Os requisitos de idoneidade e de capacitação, em vez de serem 

examinados no curso da licitação e com efeitos para o caso concreto, são 

apurados previamente, com efeitos gerais. A Administração, 

independentemente de uma licitação especifica, examina se estão presentes os 

pressupostos de idoneidade necessários a que uma pessoa contrate com ela. A 

aprovação corresponde ao cadastramento do interessado. No momento 

posterior, quando deliberar a realização da licitação na modalidade de tomada 

de preços, a Administração não necessita promover uma fase de habilitação 

específica. A licitação seria mais sumária e rápida, porque as atividades 

correspondentes a uma das fases já teriam sido esgotadas previamente. 

(JUSTEN FILHO, 2012, p. 293-294) 

 
No entanto, Justen Filho (2012, p. 294) esclarece que tal finalidade acaba sendo 

prejudicada em virtude da aplicação da exceção à regra de participação exclusiva dos 

interessados previamente cadastrados e que autoriza os interessados não cadastrados a 

solicitarem seu cadastramento até 3 (três) dias antes da abertura das propostas, o que obriga a 

Administração a processar em paralelo tanto a habilitação dos interessados não cadastrados 

previamente quanto a tomada de preços propriamente dita. Esclarece ainda que tal exceção se 

justifica devido a vontade do legislador que preferiu permitir o risco de demora na licitação, ao 

risco de limitar indevidamente a participação dos interessados. 

Di Pietro (2012, p. 412) define a tomada de preços como “a modalidade de licitação 

realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação”. 

Di Pietro (2012) sustenta que não há muita diferença entre os procedimentos da 

concorrência e da tomada de preços, mas que tais modalidades de licitação apresentam 

diferenças básicas quanto aos procedimentos adotados no tocante ao prazo da publicação do 
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edital que antecede a tomada de preços que é de 15 (quinze) dias e na fase de habilitação que 

comporta procedimento hibrido, sendo realizada antes da licitação para os interessados inscritos 

no registro cadastral e concomitante para os interessados não inscritos no registro cadastral, 

sendo os demais procedimentos iguais ao da concorrência. 

Conforme foi observado, para os autores supracitados a tomada de preços se diferencia 

da concorrência, enquanto modalidade de licitação em virtude do valor licitado e por exigir o 

prévio cadastro dos interessados, apesar de tal regra comportar exceção e pelo prazo exigido 

para se dar publicidade ao certame, sendo nos demais aspectos igual a concorrência.  

c) Convite 

O convite é definido pelo § 3º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 como: 

 

[…] 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. 

(BRASIL, 1993) 

 
Meirelles define o convite como: 

 

[…] a modalidade de licitação mais simples, destinada às contratações de 

pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos três 

interessados do ramo, registrados ou não, para que apresentem suas propostas 

no prazo mínimo de cinco dias úteis (art. 21, § 2°, IV). 
O convite não exige publicação, porque é feito diretamente aos escolhidos pela 

Administração através de carta-convite. (MEIRELLES, 1998, p. 281) 

 

Meirelles (1998, p. 281) ressalta ainda que apesar do convite não exigir publicação do 

ato convocatório na imprensa oficial ou em jornais de grande circulação por ser dirigido 

diretamente as empresas escolhidas pela Administração, se exige a afixação do ato convocatório 

em “local apropriado”, bem como que o convite é extensível a todas as empresas cadastradas 

na categoria em que se dará a contratação que podem manifestar o interesse em participar da 

seleção até 24 (vinte e quatro) horas antes da apresentação das propostas. 

Mello (2010, p. 561/562) de igual modo, argumenta que só podem participar a priori do 

convite os convocados pela Administração, mas que as empresas cadastradas na especialidade 

exigida para o certame podem manifestar interesse em participar até 24 (vinte e quatro) horas 

antes do recebimento das propostas, esclarecendo que o local apropriado para afixação do 

convite deve ser na própria repartição. 
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  Sobre o convite Justen Filho (2012, p. 296) assegura que “é o procedimento mais 

simplificado dentre as modalidades comuns de licitação. Prevê-se a faculdade de a 

Administração escolher potenciais interessados em participar da licitação”.  

Justen Filho (2012) ressalta ainda que tal faculdade de escolha deve ser exercida com 

prudência pela Administração, sob pena de risco a afronta aos princípios da moralidade 

administrativa e a isonomia quando os critérios de escolha não são explicitamente objetivos, 

dando margem a interpretação muito subjetiva da escolha o que pode gerar impugnações, bem 

como tendo em vista que a escolha dos convocados pode se estender a pessoas não cadastradas 

previamente. A Administração deve ter cuidado redobrado ao fazer o convite tomando todas as 

cautelas necessárias para evitar a convocação e contratação de uma empresa ou pessoa inidônea. 

Di Pietro define o convite como: 

 

[…] a modalidade de licitação entre, no mínimo, três interessados do ramo 

pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela 

unidade administrativa, e da qual podem participar também aqueles que, não 

sendo convidados, estiverem cadastrados na correspondente especialidade e 

manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das 

propostas”. (DI PIETRO, 2012, p. 414) 

 

Di Pietro (2012, p. 414) argumenta ainda que no caso dos licitantes que se apresentarem 

espontaneamente ao certame a sua participação estará condicionada a habilitação, ainda que 

estejam previamente cadastrados, no entanto tal exigência na visão da autora feriria o princípio 

da isonomia, de modo que só seria justificável a exigência no caso de a Administração exigir o 

mesmo dos convidados. 

De um modo geral, a licitação por convite tenderia a provocar diversos questionamentos 

e impugnações, principalmente em virtude das possíveis afrontas ao princípio da isonomia, no 

entanto tais ocorrência parecem não ser frequentes devido a sua restrita utilização e pela 

pequena monta dos valores o que inclusive pode ter motivado a sua exclusão na nova lei de 

licitações e contratos administrativos. 

d) Concurso 

O concurso é definido pelo § 4º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 como: 

 

[…] é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 

publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias. (BRASIL, 1993) 
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O inciso XXXIX do art. 6º da Lei nº 14.133/2021 define o concurso como: “[…] 

modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de 

julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou 

remuneração ao vencedor”. (BRASIL, 2021) 

Percebemos que ambas as definições legais trazem praticamente o mesmo conteúdo, 

demonstrando que o concurso é uma modalidade de licitação com destinação específica 

utilizada para selecionar trabalhos técnicos, científicos e/ou artísticos, os quais se diferenciam 

dos demais produtos em virtude da singularidade de seu conteúdo e forma. 

Meirelles (1998, p. 281) define o concurso como “a modalidade de licitação destinada 

à escolha de trabalho técnico ou artístico, predominantemente de criação intelectual”. O referido 

autor esclarece que o concurso é modalidade especial de licitação, onde há geralmente a 

atribuição de prêmio aos ganhadores, mas que a legislação admite a oferta de remuneração, bem 

como que apesar da necessidade de garantia da publicidade e isonomia o concurso dispensa as 

formalidades rígidas da concorrência. 

Mello (2010, p. 560) se limita a dizer que o concurso “é uma disputa entre quaisquer 

interessados que possuam a qualificação exigida para a escolha de trabalho técnico, científico 

ou artístico com a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial”. 

Justen Filho (2012) esclarece que o concurso e o leilão são modalidades especiais de 

licitações que contam com uma descrição muito sucinta de seus procedimentos o que impõe a 

aplicação de regras de outras modalidades de licitação, em especial da concorrência, no entanto 

para o autor não faz sentido a Administração aplicar ao concurso e ao leilão todas as regras da 

concorrência, e de igual modo o autor também não considera viável sustentar que a 

Administração estaria liberada para realizar o procedimento da forma que queira, mas antes 

deve pautar seu proceder de modo a observar todos os ditames principiológicos aplicáveis as 

licitações em especial guardar restrita observância aos princípios da publicidade e isonomia.  

O supracitado autor considera necessário adequar e realizar todas as fases licitatórias 

cabíveis em face das peculiaridades do concurso e do leilão. Justen Filho (2012, p. 300) sustenta 

que a realização do concurso “pressupõe o interesse da Administração em selecionar trabalho 

técnico ou artístico, exteriorizador de habilidade físico-intelectual ou revelador de certas 

capacidades personalíssimas, seja para fins de incentivo ao desenvolvimento cultural seja para 

obtenção de resultado prático imediato”. Como resultado prático imediato o referido autor cita 

a obtenção de projeto arquitetônico para uma edificação, bem como esclarece que o prêmio 

constitui contrapartida que tanto pode ser econômica quanto de natureza diversa ao trabalho 
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premiado, uma vez que o resultado técnico ou artístico vencedor em regra não pode ser avaliado 

economicamente, de modo que o prêmio poderá ser traduzido em um bem material com valor 

econômico, quanto em uma honraria. 

Di Pietro (2012, p. 415) define o Concurso como “a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a 

instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores”. 

Cremos que a sucinta descrição legal do procedimento do concurso e sua limitação de 

uso em face da sua especificidade, nos trazem poucos elementos para discussão sobre está 

modalidade de licitação.   

e) Leilão 

O leilão é definido pelo § 4º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 como: 

 

[…] a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no 

art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

(BRASIL, 1993) 

 
O inciso XL do art. 6º da Lei nº 14.133/2021 define o leilão como a “modalidade de 

licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente 

apreendidos a quem oferecer o maior lance”. 

Pela comparação dos textos legais acima percebe-se que há uma sutil diferença na 

finalidade da modalidade do leilão, enquanto a redação da Lei nº 8.666/93 só permite a 

utilização da modalidade leilão para venda dos bens imóveis previstos no art. 19 da referida Lei 

ficando reservado a utilização da concorrência para a venda dos demais imóveis, já a redação 

da Lei nº 14.133/2021 permite a venda de bens imóveis de sem maiores restrições por meio do 

leilão. 

Meirelles (1998, p. 281) define o leilão como “espécie de licitação utilizável na venda 

de bens móveis e semoventes e, em casos especiais, também de imóveis”. O mesmo ainda 

esclarece que a Administração pode utilizar dois tipos de leilão, um dito comum, privativo de 

leiloeiro oficial, mas cujas regras de realização são definidas pela Administração, e outro dito 

administrativo, geralmente realizado para venda de mercadorias apreendidas, como exemplo, 

produtos de crimes de contrabando e descaminho, ou abandonadas em repartições públicas em 

geral como alfandegas e armazéns ferroviários. 

Mello define o leilão como: 
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[…] a modalidade licitatória utilizável para venda de bens móveis inservíveis 

para a Administração ou legalmente apreendidos ou adquiridos por força de 

execução judicial ou, ainda, para venda de imóveis cuja aquisição haja 

derivado de procedimento judicial ou dação em pagamento, a quem oferecer 

o maior lance, igual ou superior ao da avaliação. (MELLO, 2010, p. 560)  

 

Mello (2010, p. 560) ainda esclarece que a utilização do leilão para venda de imóveis é 

restrita aos casos em que o valor isolado ou global de avaliação deles não exceder o limite 

fixado para compras por tomada de preços, logo para a venda dos bens imóveis que excedem 

tal valor a concorrência é exigida. 

Para Justen Filho (2012, p. 301) o leilão “peculiariza-se pela concentração em uma única 

oportunidade de numerosos atos destinados à seleção da proposta mais vantajosa”. [...] “se 

diferencia pela possibilidade de multiplicação de propostas por parte de um mesmo 

interessado”. 

Justen Filho (2012) ainda esclarece que no leilão as propostas, chamadas de lances, são 

feitas verbalmente inexistindo sigilo quanto as mesmas, sendo da essência do leilão que as 

propostas sejam públicas, ficando o proponente vinculado ao seu lance que só perderá a eficácia 

caso novo lance em valor maior seja ofertado por outro licitante dando a oportunidade ao 

proponente apresentar nova proposta com valor mais elevado. 

Para Justen Filho (2012) a definição legal do leilão presente na Lei nº 8.666/93 cometeu 

erro jurídico evidente ao fazer menção aos bens penhorados, visto que o bem penhorado é 

aquele apreendido em processo de execução judicial para garantir a satisfação do credor que 

tenha título executivo, seja título executivo judicial ou extrajudicial cuja alienação é privativa 

do Poder Judiciário e regulamentada pelo Código de Processo Civil. O referido autor crê que a 

provável vontade do legislador era fazer referência aos bens empenhados, ou seja, submetidos 

a penhor. 

Di Pietro define o leilão como: 

 

[…] a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no 

art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação”. (DI 

PIETRO, 2012, p. 416) 

 
Cabe dizer que tanto Di Pietro (2012, p. 416) quanto Meirelles (1998, p. 282) 

mencionam que há autorização para a venda de bens semoventes, como animais, mediante 

leilão pela Administração Pública, semoventes estes muito provavelmente objeto de apreensão 

pelas autoridades públicas em situação de abandono ou mesmo maus tratos. 
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f) Pregão eletrônico 

Di Pietro (2012, p. 416) define o pregão eletrônico como modalidade de licitação para 

compra de bens e serviços ditos comuns independentemente do valor estimado da contratação 

e onde a disputa é realizada mediante propostas e lances em sessão pública, tendo autorização 

legal para ser realizado pela utilização de recursos de informática, conforme regulamentado 

pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

Justen Filho (2012) ressalta que apesar da vedação imposta pelo § 8º do art. 22 da Lei 

nº 8.666/93 de que não podem ser adotadas outras modalidades de licitação, nem mesmo ser 

feita combinação entre os procedimentos das modalidades existentes para criar uma nova 

modalidade, tal vedação não impede a criação de outras modalidades por meio de Lei Federal.  

Tal entendimento possibilitou a criação das modalidades de licitação do pregão 

eletrônico e do Regime Diferenciado de Contratação (RDC). 

Podemos supor que a intenção de criação da modalidade do pregão eletrônico foi 

facilitar e simplificar as compras públicas, uma vez que as modalidades até então existentes 

apresentavam particularidades e limitações que impediam seu uso com eficiência. 

Tendo a suposição acima em vista, a título de exemplo, podemos argumentar que o 

convite apesar de ter seu procedimento simplificado tem sua aplicação muito limitada, uma vez 

que as contratações possíveis têm valor muito baixo, assim como só podem ser utilizados no 

início da execução orçamentária em cada ano, ao passo que não pode ser utilizado sempre que 

desejado. 

De forma que o pregão eletrônico veio para efetivamente trazer mais facilidade para as 

contrações públicas de bens e serviços comuns, entendidos como aqueles que podem ser 

caracterizados de forma padronizada, desvinculados de marcas e fabricantes específicos, tendo 

seus padrões de desempenho e qualidade objetivamente descritos no edital da licitação 

conforme se depreende do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002. 

 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. (BRASIL, 2002c, grifo nosso)  

 

g) Regime Diferenciado de Contratação (RDC) 

Referida modalidade de licitação foi criada por meio da Lei nº 12.462/2011 para atender 

as necessidades de contrações públicas surgidas em função do Brasil ter sido escolhido para 
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sediar os eventos esportivos da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014, dos Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos de 2016 e demais eventos correlatos, conforme expressamente previsto nos 

incisos I, II e III do art. 1º da referida Lei. 

 

Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 

aplicável exclusivamente às 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); e 
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 instituído para definir, aprovar e 

supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo 

Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, 

restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz de 

responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 
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 referidos nos incisos I 

e II. (BRASIL, 2011b) 

 
Posteriormente, o escopo de utilização do RDC foi ampliado pelas Leis nº 12.688/2012, 

12.745/2012, 13.190/2015 e 13.243/2016 garantindo sua utilização para além das contratações 

previstas originalmente no texto legal, o qual era expressamente vinculados aos eventos 

esportivos previstos. 

A principal inovação do RDC foi a possibilidade de contratação de obras de engenharia 

de uma forma simplificada de modo semelhante ao que ocorreu com a instituição do pregão 

eletrônico, tendo em vista que antes da sua criação a Administração Pública praticamente só 

poderia contratar obras de engenharia mediante concorrência pública, modalidade de licitação 

mais complexa e burocrática. 

 Doutra feita, a instituição do RDC permitiu introduzir na contratação de obras de engenharia 

mecanismos que tendem a trazer mais garantias a perfeita execução das obras licitadas com a 

possibilidade de aplicação de penalidades mais severas e aplicação mais facilitada do que as 

previstas na Lei nº 8.666/93. 

h) Diálogo competitivo 

O inciso XLII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021 define o diálogo competitivo como: 

 

[…] modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em 

que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente 

selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma 

ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os 
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licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos; 

(BRASIL, 2021) 

 
O inciso I do art. 32 da Lei nº 14.133/2021 ainda esclarece que o diálogo competitivo 

deve ser utilizado nas situações que envolvam a utilização de inovação tecnológica ou técnica, 

diante da impossibilidade de a Administração Pública atender suas necessidades sem a 

adaptação de soluções já existentes no mercado, impossibilitando uma especificação precisa e 

suficiente pela Administração. 

Isto é, o diálogo competitivo será utilizado predominantemente diante de situações 

novas que só possam ser atendidas por novas tecnologias, onde as soluções tecnológicas 

existentes disponíveis no mercado se mostrem inadequadas e/ou insuficientes para atender a 

demanda existente o que dificulta a correta especificação dos serviços. Cabe dizer que os 

diálogos serão conduzidos junto a cada interessado individualmente e caberá a Administração 

Pública escolher a melhor solução ofertada. 

i) Procedimentos auxiliares 

Apesar da Lei nº 14.133/2021 não trazer uma definição expressa do que seriam 

procedimentos auxiliares das licitações, o § 1º do art. 28 autoriza a Administração Pública a 

valer-se dos procedimentos auxiliares, os quais são listados no art. 78, a saber: 

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas 

por esta Lei: 
I - credenciamento; 

II - pré-qualificação; 

III - procedimento de manifestação de interesse; 

IV - sistema de registro de preços; 

V - registro cadastral. 

§ 1º Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão 

a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. 

§ 2º O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações 

previstos nos incisos II e III do caput deste artigo seguirá o mesmo 

procedimento das licitações. (BRASIL, 2021) 

 
  Cada um dos procedimentos auxiliares tem aplicação específica, conforme disposições 

dos art.s 79 a 88 que permitem a Administração selecionar a proposta mais vantajosa em casos 

particularizados pela legislação. 

Nos procedimentos auxiliares transparece a intenção do legislador de garantir um célere 

atendimento das necessidades da Administração e permitir uma melhor relação de equilíbrio 

econômico-financeiro das contratações entre os particulares e a Administração, conforme é 

possível observar no seguinte trecho do art. 82 da Lei nº 14.133/2021. 
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Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais 

desta Lei e deverá dispor sobre: 
[...] 

III - a possibilidade de prever preços diferentes: 

a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes; 

b) em razão da forma e do local de acondicionamento; 

c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote; 

d) por outros motivos justificados no processo; (BRASIL, 2021) 

 
A possibilidade de apresentar preços diferentes para fornecimento de materiais em 

diferentes condições de fornecimento é uma inovação legislativa que tende a ampliar a 

competitividade, diminuindo os preços dos itens ofertados e garantindo aos particulares 

interessados condições mais favoráveis e previsíveis para o fornecimento dos materiais. 

 

2.3.2 Contratos administrativos e suas características 

 

Meirelles ao tratar de contratos administrativos esclarece sobre contratos que: 

 

Contrato é todo acordo de vontades, firmado livremente pelas partes, para 

criar obrigações e direitos recíprocos. Em princípio, todo contrato é negócio 

jurídico bilateral e comutativo, isto é, realizado entre pessoas que se obrigam 

a prestações mútuas e equivalentes em encargos e vantagens. Como pacto 

consensual, pressupõe liberdade e capacidade jurídica das partes para se 

obrigarem validamente; como negócio jurídico, requer objeto lícito e forma 

prescrita ou não vedada em lei. (MEIRELLES, 1998, p. 189) 

 

Di Pietro (2012) ao tratar do tema apresenta inicialmente uma simples distinção entre 

os contratos privados e os contratos administrativos, sendo traço marcante da relação jurídica 

registrada naqueles a horizontalidade, onde as partes contratantes estão em situações jurídicas 

semelhantes, enquanto que o traço marcante dos contratos administrativos é uma relação de 

verticalidade, onde a Administração Pública devido ao poder público que detém, está acima dos 

particulares com quem contrata. 

 Já Justen Filho (2012) assegura que a expressão contratos administrativos pode ser 

empregada em diversos sentidos, sendo em sentido amplo e genérico utilizado para designar 

um acordo de vontades destinadas a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, onde 

pelo menos uma das partes exerce a função administrativa, de modo que podem ser dividido 

em espécies, sendo usualmente divididos em acordo de vontades da Administração Pública, 

contratos administrativos em sentido estrito e contratos de direito privado celebrados pela 

Administração Pública. 
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Para Justen Filho (2012) nas duas primeiras espécies de contratos administrativos há 

protagonismo do direito público, de modo que as relações entre as partes são reguladas 

predominantemente pelo direito público com prevalência dos princípios da administração 

pública, enquanto na terceira espécie de contratos administrativos predomina o direito privado 

tendo o direito público participação secundária. 

No entanto, para Meirelles (1998) independente do caráter do contrato ser privado ou 

público, todo contrato deve observar dois princípios, a saber, que o contrato faz lei entre as 

partes e que o pactuado deve ser observado, traduzidos nas sentenças lex inter partes e pacta 

sunt servanda, respectivamente, atuando o primeiro princípio para impedir a alteração do que 

foi pactuado entre as partes e o segundo princípio garantindo o fiel cumprimento do avençado 

e prometido reciprocamente.  

Importa para o presente estudo os contratos administrativos em sentido estrito, 

decorrentes de procedimentos licitatórios que se diferenciam dos contratos privados em virtude 

de terem características especificas. 

Quanto as características dos contratos administrativos em sentido estrito, Di Pietro 

(2012) enumera algumas de suas características a saber: 

 

1. presença da Administração Pública como Poder Público; 

2. finalidade pública; 

3. obediência à forma prescrita em lei; 

4. procedimento legal; 

5. natureza de contrato de adesão; 

6. natureza intuitu personae; 

7. presença de cláusulas exorbitantes; 

8. mutabilidade. (DI PIETRO, 2012, p. 270) 

 

Importa ressaltar as características 5, 6, 7 e 8. No entendimento de Di Pietro (2012) os 

contratos administrativos têm caráter de adesão, uma vez que as cláusulas contratuais são 

unilateralmente propostas pela Administração, devendo o vencedor do certame licitatório 

apenas aderir ao contrato previamente proposto o qual já é previamente conhecido no momento 

da divulgação do edital do certame, não havendo a possibilidade de o vencedor discutir os 

termos da contratação. 

Di Pietro (2012) ainda esclarece que os contratos administrativos são firmados em 

decorrência das condições pessoais do contratado, intuitu personae, sendo tais condições 

demonstradas pelo rito licitatório, uma vez que a Administração quando realiza um processo 

licitatório ela busca a proposta mais vantajosa, o que nem sempre se traduz na proposta de 
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menor preço, pois além de um preço adequado a Administração também busca certa garantia 

de que o contrato será integralmente honrado, motivo pelo qual a regra é que não é permitida a 

subcontratação que só é admitida com a expressa autorização no edital da licitação e previsão 

no contrato administrativo firmado sempre com limites rígidos.   

Outra característica que diferencia os contratos administrativos de outros contratos é a 

presença de cláusulas exorbitantes que na visão de Di Pietro (2012) seriam inadmissíveis em 

contratos celebrados por particulares, uma vez que as cláusulas exorbitantes constituem grandes 

vantagens de que a Administração goza em razão do exercício do Poder Público e perseguição 

do interesse público, ganhando destaque as seguintes: 

 

1. Exigência de garantia da execução do contrato; 

2. Possibilidade de alteração unilateral tanto do objeto quanto do 

quantitativo contratado; 

3. Possibilidade de rescisão unilateral do contrato; 

4. Poder/dever de fiscalização da execução do contrato; 

5. Poder/dever de aplicar penalidades; 

6. Poder de anular o contrato por ilegalidades; 

7. Poder de retomar o objeto contratado. 

 

Apresenta relevância para este trabalho as cláusulas exorbitantes referentes a 

fiscalização da execução dos contratos e a possibilidade de aplicação de penalidades pela 

Administração, ambas colocadas como poder/dever pelo fato de serem poderes a serem 

exercidos pela Administração, no entanto tais poderes não constituem faculdade, mas sim 

obrigações impostas por Lei. 

Dito isto, iniciada a execução contratual a Administração tem obrigação de fiscalizar a 

execução dos contratos e se constatada alguma irregularidade passa a existir o dever de apurar 

a responsabilidade pelo ocorrido, constatando a ocorrência faltosa e havendo culpa se consolida 

o dever de aplicar a penalidade prevista no instrumento contratual. 

Sobre o tema Meirelles (1998) esclarece que seria inútil a Administração acompanhar a 

execução do contrato e verificada a infração por parte do contratado e não poder aplicar a 

punição devida a falta observada, previamente ajustada em contrato.  

Tal figura das penalidades administrativas decorrentes das contratações públicas tem 

papel central no presente trabalho, portanto passemos a tratar do processo administrativo de 

penalidades e das penalidades administrativas previstas na legislação referente as licitações 

públicas e contratos administrativos. 
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2.4 O processo e as Penalidades Administrativas 

 

2.4.1 O Processo Administrativo 

 

Já vimos que a imposição de uma penalidade administrativa é precedida de processo 

administrativo formal e regular, onde se deve observar diversos princípios e garantias jurídicas 

e quando pensamos em processo administrativo na administração pública federal logo 

pensamos nas disposições da Lei nº 9.784/99, que regula de forma geral o processo 

administrativo federal. 

No entanto, como nos alerta o caderno de logística (BRASIL, 2015b) a lei nº 9784/99 

tem aplicação apenas subsidiária nos processos de penalidade administrativas, por força do 

disposto no art. 69, transcrito a seguir: “Art. 69. Os processos administrativos específicos 

continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos 

desta lei”. (BRASIL, 1999a) 

A aplicação é subsidiária pois as Leis nº 8666/93 e 14.133/2021 trazem procedimento 

próprio para apuração da responsabilidade por irregularidades ocorridas nas licitações e 

contratos administrativos, vejamos. 

Conforme ressalta o caderno de logística (BRASIL, 2015b) apesar da lei nº 8.666/93 

não trazer um desenho do procedimento completo traz os elementos necessários a formalização 

de um processo administrativo sancionador, ao passo que estabelece quais as sanções podem 

ser aplicadas, estabelece expressamente a necessidade de abertura de processo para apuração 

de responsabilidades, garante a intimação para defesa prévia e recurso, fixa prazo tanto para 

apresentar defesa quanto para apresentação do recurso (BRASIL, 1993). 

O mesmo pode ser dito da Lei nº 14.133/2021 que de modo mais detalhado que a Lei nº 

8.666/93 estabelece procedimento próprio para apuração das irregularidades ocorridas nas 

licitações e contrações públicas.  

Podemos ainda dizer que o procedimento criado pela Lei nº 14.133/2021 é mais 

garantista que o previsto pela Lei nº 8.666/93, ao passo que aquela concede prazos maiores 

tanto para apresentação de defesa quanto recurso introduzindo a garantia de efeito suspensivo 

a todos os recursos administrativos e a necessidade do processo ser avaliado por comissão de 

servidores para formulação de parecer conclusivo sobre os fatos apurados antes da decisão 

sobre a aplicabilidade das penalidades administrativas, situações não previstas no procedimento 

da Lei nº 8.666/93.  
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Apesar disso, podemos dizer em linhas gerais que o processo de penalidades 

administrativas pode ter as seguintes fases:  

(I) Instauração, momento no qual após constatada a ocorrência da irregularidade o 

processo é aberto para apurar a responsabilidade existem; 

(II) Instrução, fase na qual é compreendida a defesa e produção de provas, para 

garantir o contraditório e a ampla defesa; 

(III) Julgamento, fase na qual a autoridade vai analisar os fatos e provas constantes 

no processo e fazer um juízo de valor quanto ao que lhe foi apresentado, 

determinando se a penalidade deve ou não ser aplicada; 

(IV) Recurso, fase na qual a empresa poderá questionar a decisão tomada; 

(V) Encerramento, momento no qual é feita o eventual registro das penalidades 

aplicadas e demais tramites legais exigidos, seguido do arquivamento do 

processo. (BRASIL, 1993, 1999a, 2018a) 

Não obstante, não é o objetivo deste trabalho fazer uma explanação exaustiva sobre o 

processo de penalidades administrativas no presente momento, tendo em vista que o produto 

final do presente trabalho é justamente a formulação de uma proposta de padronização do 

processo administrativo de penalidades no âmbito da UFRN, motivo pelo qual passaremos ao 

próximo tema. 

 

2.4.2 Espécies de penalidades administrativas  

 

Conforme podemos depreender da lição de Meirelles (1998, p. 196) as penalidades 

administrativas são punições aplicadas em função da responsabilização pelas ocorrências de 

faltas na execução contratual. 

Para Justen Filho (2012, p. 1008) doutrinariamente as penalidades administrativas são 

semelhantes às de natureza penal, tendo para si certa semelhança em seu regime jurídico, 

atraindo inclusive em certa medida princípios do direito processual penal. 

Justen Filho (2012, p. 1008-1015) afirma que alguns dos princípios processuais penais, 

ainda que com sensíveis alterações são nitidamente aplicáveis as penalidades administrativas, 

sendo obrigatória a sua observação. Parafraseando o referido autor podemos fazer as seguintes 

considerações quanto a tais princípios a serem observados: 

 

(I) O princípio da legalidade, que estabelece que nenhuma conduta 

pode ser considerada criminosa ou faltosa e nenhuma penalidade ou 
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sanção pode ser aplicada senão em virtude de lei prévia, logo só podem 

ser aplicadas as penalidades previstas em Lei, sendo ainda necessária a 

expressa previsão da penalidade no instrumento contratual. 

(II) O princípio da especificação, semelhante ao princípio da 

tipicidade penal, que prevê de forma particularizada uma penalidade 

para uma conduta determinada, pelo princípio da especificação é 

possível fazer uma determinação aproximada, e um tanto quanto 

genérica, das penalidades que podem ser atribuídas a uma determinada 

conduta, evitando assim uma total discricionariedade quanto as 

penalidades que podem ser aplicadas, de modo que, só é licito a 

Administração Pública aplicar as penalidades administrativas 

observando os limites estabelecidos conforme previsão em lei e no 

instrumento contratual. 

(III) O princípio da proporcionalidade (e da razoabilidade), que 

determina que a penalidade aplicada deve ser adequada a conduta que 

está sendo punida, logo proporcional, evitando a aplicação de uma 

penalidade desproporcional, tendo em vista que não é a finalidade da 

aplicação da sanção a perseguição de uma empresa, nem se busca 

causar dano indevido as empresas faltosas, o que se ocorresse seria 

considerado injusto e passível de questionamento e revisão, inclusive 

pela via judicial, sendo a finalidade das penalidades administrativas 

resguardar o interesse público, no entanto, tal salvaguarda não deve ser 

feita a qualquer custo de forma desproporcional. 

(IV) O princípio da culpabilidade, pelo qual uma pessoa só pode sofrer 

sanção se ficar comprovada a sua culpabilidade, não sendo o caso de 

aplicação automática de penalidade diante da constatação da ocorrência 

de uma infração, de modo que é necessário a constatação de uma 

conduta da empresa mediante e a ausência de qualquer excludente de 

ilicitude, que possa afastar a responsabilidade pelo ocorrido. 

(V) O princípio do personalismo da sanção, pelo qual os efeitos da 

penalidade aplicada não podem ultrapassar a pessoa do infrator. Tal 

princípio ganha contornos interessantes no caso das penalidades 

administrativas, as quais são usualmente praticadas por pessoas 

jurídicas, mediante a ação ou omissão de seus agentes, sendo comum o 

questionamento de estender os efeitos da sanção aos sócios e 

administradores, no entanto, tal extensão não pode ser automática, 

dependendo de comprovação de que a personalidade jurídica da 

empresa está sendo usada indevidamente de forma abusiva e 

fraudulenta, circunstância que permite a desconsideração da pessoa 

jurídica para atingir diretamente o agente causador da infração com os 

efeitos da penalidade imposta. 

(VI) Necessidade de observação das garantias processuais na 

aplicação das penalidades, com base na qual, com o atraimento dos 

princípios típicos do processo penal, nada mais natural de que sejam 

atraídos também as garantias processuais a ele inerente, sendo 

necessário a tramitação de processo administrativo formal e rigoroso, 

onde se garanta ao acusado o contraditório e a ampla defesa, não sendo 

admitida a condenação fundada apenas em indícios da ocorrência de 

ilícito, sendo necessária prova cabal da ocorrência faltosa com a 

perseguição da verdade real dos fatos, de modo que só será possível a 
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penalização com o oferecimento de todas as garantias previstas em lei 

no processo sancionador administrativo. 

    

  Aplica-se ainda as penalidades administrativas o instituto da prescrição que é regulado 

pela Lei nº 9.873/1999 que prevê expressamente no caput do art. 1º: 

 
Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública 

Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar 

infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso 

de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (BRASIL, 

1999b) 

 

 Justen Filho (2012) esclarece ainda que não há discricionariedade na necessidade de 

aplicação das penalidades administrativas, ou seja, ocorrendo um ilícito passível de penalidade 

no âmbito do contrato administrativo. O administrador não pode escolher entre aplicar ou não 

a penalidade prevista, a penalidade deve ser aplicada, no entanto pondera que existe certo grau 

de discricionariedade quanto a aplicação no caso concreto da penalidade, quando para uma 

determinada conduta é prevista mais de uma penalidade cabendo ao administrador escolher de 

forma discricionária e fundamentada qual penalidade aplicar e em que proporção.   

Outro fator a ser considerado na aplicação das penalidades administrativas diz respeito 

a necessidade de imparcialidade na condução dos processos administrativos, uma vez que a 

Administração Pública desempenha dois papeis nesses processos, tanto o papel da vítima que 

sofre o dano causado pela impropriedade da conduta, quanto está na condição de julgador que 

determinará a penalidade a ser aplicada ao faltoso. 

Para Justen Filho (2012) a imparcialidade traduz-se na ausência de juízo prévio da 

autoridade julgadora que deve determinar o seguimento do processo administrativo a partir do 

pressuposto da presunção de inocência do acusado, ou seja, o processo administrativo não pode 

ser mero arremedo processual onde a decisão já está tomada antes do início do processo o que 

poderá acarretar a invalidade do processo e sua revisão pela via judicial. 

Feitos os esclarecimentos iniciais passemos a uma breve explanação das espécies das 

penalidades administrativas. 

A legislação em vigor prevê a aplicação das seguintes penalidades administrativas no 

âmbito das licitações e contratações públicas: 

 

1. Advertência (art. 87, inciso I da Lei nº 8.666/93 e art. 156, inciso I da 

Lei nº 14.133/2021) 

2. Multa (art.s 86 e 87, inciso II da Lei nº 8.666/93 e art. 156, inciso II da 

Lei nº 14.133/2021) 
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3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração (art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93) 

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública (art. 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e art. 156, inciso 

IV da Lei nº 14.133/2021) 

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios (art. 7º da Lei nº 10.520/2002, art. 47 da Lei nº 

12.462/2011 e art. 156, inciso III da Lei nº 14.133/2021). (BRASIL, 1993, 

2002c, 2011b, 2021) 

 

Sobre a Advertência o Caderno de Logística de sanções administrativas expõe o 

seguinte: 

[…] pena de advertência é aquela que traz menor grau de restrição, é a mais 

branda das penas, devendo ser reservada para as infrações mais leves, que não 

acarretam prejuízo de monta à Administração. São cabíveis somente aos 

contratos ainda vigentes. Segundo a doutrina, esta sanção possui um caráter 

mais educativo, devendo produzir um efeito pedagógico junto ao penalizado, 

cujo objetivo é que surta um efeito positivo na qualidade da prestação dos 

serviços. (BRASIL, 2015b, p. 26) 

 

Como podemos observar, a advertência é considerada a mais branda das penalidades 

administrativas, reservada as irregularidades mais leves em especial as que não causem prejuízo 

a Administração. 

Por ter um caráter predominantemente educativo podemos dizer que ela não gera efeitos 

para além dos limites do contrato onde a penalidade é aplicada, de modo que não é possível 

recusar a participação de uma empresa em licitação com base apenas no registro de uma 

advertência, tão pouco inabilitar a empresa por tal motivo, sendo dispensada a sua publicação 

na imprensa oficial para efetivo registro da penalidade conforme preceitua o § 1º do art. 109 da 

Lei nº 8.666/93. 

Ainda por causa de seu caráter educativo a advertência só deve ser aplicada em contratos 

vigentes, uma vez que é explicitamente uma sinalização da necessidade de melhoria na 

execução do contrato e na qualidade do serviço prestado, não tendo sentido sua aplicação a 

contratos já encerrados, visto que não haveria qualquer possibilidade de melhoria dos serviços 

já prestados.  

O caderno de logística de sanções administrativas (BRASIL, 2015b) esclarece que a 

multa é a única penalidade pecuniária, ou seja, traduzida em valor monetário e que pode ser 

cumulada com as demais penalidades aplicadas; explica ainda que a multa pode ser de duas 

naturezas, sendo uma moratória, decorrente do atraso injustificado na execução do contrato, 

prevista no art. 86 da lei nº 8.666/93 e a outra de natureza compensatória, aplicada em 

decorrência da inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 87, inciso ii do mesmo 

diploma legal; argumenta ainda que após a sua consolidação em definitivo a multa tanto pode 
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ser paga mediante desconto do valor da garantia contratual quanto de valores que a empresa 

tenha a receber, no caso do valor da multa ser superior ao valor da garantia prestada (BRASIL, 

1993). 

De modo igual ao que ocorre com a advertência a aplicação da penalidade de multa 

dispensa a publicação na imprensa oficial, uma vez que diz respeito apenas a empresa 

contratada, não impondo a restrição de direitos perante outros órgãos da Administração Pública. 

Cabe destacar ainda que as multas aplicadas e não pagas podem ensejar a inscrição das 

empresas junto ao CADIN, caso a impontualidade persista por mais de 75 (setenta e cinco) dias 

após a data de vencimento da cobrança da multa, conforme previsão contida no § 2º do art. 2º 

da Lei nº 10.522/2002, situação na qual a empresa penalizada ficará impedida de acessar 

financiamentos que sejam custeadas pelo poder público, bem como não terá acesso a concessão 

de incentivos fiscais e financeiros como subsídios públicos, e sem poder celebrar convênios, 

acordos, ajustes, contratos e respectivos aditivos que envolvam o desembolso de recursos 

públicos, conforme se depreende da leitura do art. 6º da Lei nº 10.522/2002 que prevê: 

 

Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal, direta e indireta, para: 

I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de 

recursos públicos; 

II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; 

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam 

desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos 

aditamentos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica: 

I - à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública 

reconhecida pelo Governo Federal; 

II - às operações destinadas à composição e regularização dos créditos e 

obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de recursos por parte 

do órgão ou entidade credora; 

III - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de 

uso pessoal ou doméstico. (BRASIL, 2002b, grifo nosso) 

 

Isto posto, o não pagamento das multas aplicadas pela Administração Pública no âmbito 

dos contratos administrativos podem acarretar consequências muito maiores que o fato de estar 

inadimplente. 

A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração tem prazo máximo de 2 (dois) anos, conforme ressaltado no 

caderno de logística (BRASIL, 2015b) a previsão legal somente indica o prazo máximo, 

cabendo ao administrador a responsabilidade de determinar a dosimetria da penalidade 

adequado ao caso concreto, ou seja, o administrador responsável pela aplicação da penalidade 
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deverá utilizar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para determinar o prazo 

adequado de vigência da penalidade que não poderá ser superior a 2 (dois) anos. 

Cabe destacar que a utilização do substantivo Administração desacompanhado do 

adjetivo Pública na descrição da penalidade gerou intensos debates jurídicos sobre as esferas 

de alcance da penalidade, uma vez que uma parte dos juristas entendia que o termo 

Administração sozinho abrangia toda a Administração Pública em todas as esferas, federal, 

estadual, distrital e municipal e em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, logo, 

para tais jurista uma empresa que fosse penalizada com suspensão temporária do direito de 

licitar não poderia participar de licitações nem celebrar contrato com toda a Administração, 

enquanto que outra parcela dos juristas defendia que o termo Administração sozinho fazia 

referência a apenas o órgão ou entidade que aplicava a penalidade. 

Tal embate perdurou por muitos anos e teve muitos reveses, o que inclusive provocou o 

seguinte registro no Caderno de Logística:  

 

Por ausência de previsão legislativa, a restrição ou a irradiação dos efeitos ao 

órgão/entidade da Administração, bem como a outros entes federados não é 

unânime. Depende da legislação incidente (Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº 

10.520, de 2002, ou Decreto nº 5.450, de 2005) e do entendimento dos 

Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. Com isso, deve a 

autoridade realizar consulta quanto ao posicionamento destes à época da 

aplicação da sanção. 

No momento da elaboração deste documento, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que a sanção se aplica a todos os entes federados, enquanto que o 

Tribunal de Contas da União tem posicionamento no sentido de que a sanção 

fica adstrita apenas ao órgão que aplica a sanção. Recomenda-se a adoção do 

posicionamento do TCU, sem prejuízo da consulta ao órgão de 

assessoramento jurídico respectivo acerca da questão. (BRASIL, 2015b, p. 28) 

 

 Ante o exposto, cabe esclarecer que o entendimento dominante e pacífico no momento 

é de que a penalidade de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração tem sua eficácia restrita ao âmbito do órgão ou entidade que aplica a referida 

penalidade. 

Cabe ainda destacar que a referida penalidade não foi prevista na Nova Lei de Licitações 

Públicas e Contratos Administrativos Lei nº 14.133/2021, motivo pelo qual podemos afirmar 

que cumprido o prazo de revogação programada da Lei nº 8.666/93, tal espécie de penalidade 

deixará de existir no ordenamento jurídico brasileiro, ressaltada a exceção prevista no parágrafo 

único do art. 191 da Lei nº 14.133/2021 que permite a sua aplicação para além da data de 

revogação programada supracitada de acordo com os termos da exceção existente. 
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A declaração de inidoneidade é a penalidade mais severa prevista na legislação, uma 

vez que o seu âmbito de aplicação abrange toda a Administração Pública se estendendo por 

todas as esferas e todos os poderes públicos, de modo que a empresa que sofre essa penalidade 

não pode celebrar qualquer negócio com a Administração Pública por ser considerada 

totalmente incapaz de honrar suas obrigações. 

Ressalta o caderno de logística (BRASIL, 2015b) que ao revés do que ocorre com a 

penalidade de suspenção temporária do direito de licitar e contratar com a administração, a lei 

nº 8.666/93 prevê apenas um prazo mínimo para sua aplicação que é de 2 (dois) anos, sendo 

necessário para a cessação dos seus efeitos o cumprimento do período mínimo da penalidade 

juntamente com a efetiva superação dos motivos determinantes para aplicação da penalidade, 

ou seja, caso o motivo determinante seja um prejuízo pecuniário ao erário a empresa além de 

cumprir o prazo mínimo da pena deverá efetivamente ressarcir o prejuízo causado antes de 

solicitar a sua reabilitação junto a autoridade que aplicou a penalidade e caso os motivos 

determinantes não sejam sanados a pena terá duração indeterminada. 

Com o advento da Lei nº 14.133/2021 a declaração de inidoneidade passa a ter prazo 

mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos, bem como o texto legal fixou expressamente as 

hipóteses de infrações que autorizam a sua aplicação. 

Devido a sua severidade, a Lei nº 8.666/93 reservou a competência para aplicação da 

declaração de inidoneidade na esfera federal aos Ministros de Estado e nas esferas estaduais e 

municipais aos secretários respectivos (BRASIL, 1993). A Lei nº 14.133/2021 ampliou 

consideravelmente o número de autoridades que passam a ter competência para aplicação da 

declaração de inidoneidade (BRASIL, 2021). 

Tal competência, antes limitada aos Ministros de Estado e Secretários estaduais e 

municipais, se estende as autoridades máximas de autarquias e fundações públicas, bem como 

as autoridades, de nível hierárquico equivalente aos supracitados dos poderes legislativo e 

judiciário, e de igual modo aos representantes do Ministério Público e Defensoria Pública a 

serem determinados por regulamento próprio. 

De toda forma, as declarações de inidoneidade prevista na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 

14.133/2021 não podem ser confundidas com a declaração de inidoneidade imposta pelo TCU 

que se baseia no art. 46 da Lei nº 8.443/92, e que pode ter duração de até 5 (cinco) anos.  

Conforme articulado anteriormente, a penalidade de impedimento de licitar e contratar 

foi inicialmente prevista na Lei nº 10.520/2002 que introduziu o pregão eletrônico como 

modalidade de licitação, sendo reproduzido pela Lei nº 12.462/2011 e na Lei nº 14.133/2021. 
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Ela apresenta os mesmos contornos da penalidade de suspensão temporária do direito 

de licitar e contratar, tendo a particularidade de que nela já há previsão expressa de que a sua 

imposição gera efeitos em toda a esfera do órgão ou entidade que aplicar a penalidade, logo, se 

a penalidade for imposta por uma autarquia federal a empresa ficara impedida de contratar com 

toda a esfera federal, deixando de poder licitar e contratar com a União em todos os seus 

poderes, órgãos e entidades. 

Diferente da suspensão temporária que tem prazo máximo de 2 (dois) anos, o 

impedimento tem prazo máximo de 5 (cinco) anos e tem um nível de severidade 

consideravelmente superior, visto que exclui a possibilidade de licitação e contratação em toda 

uma esfera do poder público, enquanto a suspensão temporária exclui a possibilidade de licitar 

e contratar apenas perante o órgão ou entidade que aplica a penalidade, de modo que com a 

aplicação da suspensão temporária ainda sobra para a empresa apenada um vasto leque de 

possibilidades para licitar e contratar. 

 

2.5 Compliance no setor público 

 

O termo compliance deriva do verbo “to comply” que pode ser traduzido como estar em 

conformidade, geralmente associado a estar em conformidade com as regras, tendo o termo sido 

associado a uma metodologia de cumprimento às legislações vigentes e mesmo associada a 

gestão de riscos. 

Para Cristovám e Bergamini (2019) o compliance, que é originário do setor financeiro 

está presente em instituições e empresas sujeitas a forte grau de controle e regulamentação e 

que segundo Marcio Pestana corresponde a: 

 
[…] prática, [...] da fiscalização e do respeito e efetivo cumprimento à ética, 

aos valores morais e sociais contemporâneos, às restrições e aos limites 

fixados em lei, consubstanciando em um conjunto de práticas exigidas e 

esperadas das pessoas jurídicas nas inter-relações que, diuturnamente, 

estabelecem em segmentos econômicos e sociais. (PESTANA, 2016 apud 

CRISTOVÁM; BERGAMINI, 2019, p. 195) 

 

Apesar de ser mais usual na iniciativa privada, o compliance ganhou destaque no setor 

público como meio eficiente para dar cumprimento ao princípio da moralidade administrativa 

e garantir o pleno atendimento das normas legais vigentes, em especial no âmbito das empresas 

públicas e de economia mista, o que ganhou especial destaque legislativo pela promulgação da 

Lei nº 13.303/2016 conhecida popularmente como a Lei das Estatais, que foi proposta como 
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resposta a reiterados escândalos de corrupção que envolveram agentes públicos de diversos 

níveis e esferas. 

Cristovám e Bergamini (2019) argumentam que faltou zelo por parte do legislador ao 

tratar da “área de compliance”, citada unicamente no § 4º do art. 9º da Lei das Estatais, uma 

vez que atribuiu a referida área funções tipicamente atribuídas a auditoria interna, sobrepondo 

tais áreas o que tende a provocar situações de conflito e discussões acaloradas no âmbito 

jurídico. 

Neste contexto, o presente trabalho se presta a de certa forma contribuir para promover 

o compliance no âmbito do universo de estudo, ao passo que o produto final buscará fazer 

proposta de padronização das práticas administrativas relacionadas aos processos 

administrativos de penalidades administrativas, as exigências legais vigentes, em especial 

quanto as novas sistemáticas introduzidas pela Lei nº 14.133/2021 que impôs tratamento mais 

garantista as empresas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para alcançar os objetivos propostos o presente trabalho foi desenvolvido como uma 

pesquisa aplicada que segundo Gerhardt e Silveira (2009) é aquela que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos e envolve 

verdades e interesses locais. Investigamos a possibilidade de elaborar uma proposta de 

padronização de procedimentos relacionados ao processo administrativo de penalidades e 

abordamos a questão de forma qualitativa e quantitativa, exploramos as principais questões 

atinentes aos procedimentos administrativos envolvidos, o que é adequado e útil conforme se 

depreende dos ensinamentos de Günther que nos ensina:  

 

Enquanto participante do processo de construção de conhecimento, 

idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, 

mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas que se adequam 

à sua questão de pesquisa. (GÜNTHER, 2006, p. 207)  

 

 

Para Fonseca (2002, p. 20) “a pesquisa qualitativa se preocupa com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais”, o que é dito em outras palavras por Gerhardt e Silveira (2009), 

para as quais o método ou a pesquisa qualitativa é aquela que não se preocupa com 

representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão do objeto de 

estudo, sendo suas características: 

 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 

relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das 

diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos 

possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa 

para todas as ciências. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009. p. 32) 

 

Fonseca esclarece sobre a pesquisa quantitativa: 

 

A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na 

análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 

padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis, etc. (FONSECA, 2002, p. 20) 
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Fonseca (2002) afirma que a utilização conjunta das pesquisas qualitativas e 

quantitativas permite uma coleta maior de dados do que cada método isoladamente, o que se 

alinha com o raciocínio apresentado por Günther (2006), entendimento este com o qual 

concordamos, uma vez que se mostra mais prático ter flexibilidade ao coletar e manipular 

informações que muitas vezes não se podem traduzir em valores numéricos e que por tal motivo 

seriam desprezadas ao se utilizar apenas a pesquisa quantitativa, e de igual modo ao se utilizar 

apenas a pesquisa qualitativa dados que se expressam em números poderiam vir a ser 

descartados indevidamente. 

Para explorar as questões pertinentes ao presente estudo fizemos uso, 

predominantemente, dos métodos hipotético-dedutivo que para Lakatos e Marconi (2001) tem 

seus principais expoentes nos teóricos Karl Raimund Popper e Mario Augusto Bunge, trazendo 

abordagens um tanto quanto diversas para o método hipotético-dedutivo, logo é possível falar 

em método hipotético-dedutivo de Popper e método hipotético-dedutivo de Bunge. 

Figura 4– Esquema do método hipotético-dedutivo de Popper 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), inspirada em Lakatos e Marconi (2001). 
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Para Lakatos e Marconi (2001) o método hipotético-dedutivo de Popper, também 

referido por método da falseabilidade por Volpato (2011). Para Popper a ciência começa e 

termina com problemas e pode ser expresso pelas seguintes etapas: Expectativas ou 

conhecimento prévio > Problema > Conjecturas > Falseamento. Para os autores o método de 

Popper pode ser visualmente representado conforme figura 4. 

Conforme depreendemos da figura 4, Lakatos e Marconi (2001) consideram que o 

método hipotético-dedutivo de Popper parte da observação do conhecimento prévio e das 

teorias existentes, e através dessa observação se identifica a existência de uma lacuna, 

contradição ou problema e a partir da identificação do problema se elaboram conjecturas, 

soluções ou hipóteses que seriam soluções provisórias ao problema observado, ao passo que 

necessitam ser testadas para verificar sua pertinência e acerto, ou seja, após a elaboração das 

hipóteses o pesquisador deve tentar elaborar refutações as hipóteses levantadas, tal etapa de 

elaboração de refutações é o que se chama de falseamento, onde se tenta comprovar a falsidade 

das hipóteses levantadas culminando na realização dos testes. Após a realização dos testes, os 

resultados são analisados e as hipóteses reanalisadas, caso se mostrem válidas o problema é 

considerado superado e é apresentada uma nova teoria com a correção do problema 

anteriormente observado. Neste ponto o método hipotético-dedutivo de Popper sugere a 

realização de uma nova observação para o descobrimento de novos problemas repetindo o ciclo 

do método. 

Volpato (2011) ao abordar a testagem das hipóteses traz um exemplo bem simples e 

claro de aplicação do método hipotético-dedutivo de Popper. O exemplo que Volpato apresenta 

parte do conhecimento geral de que é possível ferver água, lançando a hipótese de que “A água 

ferve a 100°C”, posteriormente se percebe que a hipótese comporta melhorias, sendo lançada a 

hipótese de que “A água ferve a 100°C ao nível do mar”, a hipótese é validada e novamente 

observada, se percebendo que ainda é possível adicional melhorias a hipótese, se chegando a 

hipótese de que “A água pura ferve a 100°C ao nível do mar”, novamente o método é aplicado 

e apresentada nova hipótese, segundo a qual “A água pura ferve a 100°C em recipientes abertos 

e ao nível do mar”. 

Para Volpato (2011) por meio do método hipotético-dedutivo de Popper, ou método da 

falseabilidade, só podemos ter certeza quando a hipótese é refutada, o que não ocorre quando 

os testes corroboram a hipótese, em outras palavras quando uma hipótese é de certa forma 

considerada correta após a sua testagem não podemos afirmar com total certeza que a hipótese 

é 100% correta e aplicável a todos os casos existentes, mas podemos apenas afirmar que os 
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testes sustentam a hipótese nos casos objeto da testagem, mas podemos afirmar com certeza 

que a hipótese é falsa quando ela é refutada através dos testes.  

Para Lakatos e Marconi (2001) o método hipotético-dedutivo de Bunge observa as 

seguintes etapas: Colocação do problema > Construção de um modelo teórico > Dedução de 

consequências particulares > Teste das hipóteses > Adição ou introdução das conclusões na 

teoria, etapas estas que se subdividem conforme esquema abaixo. 

Esquema das etapas do método hipotético-dedutivo de Bunge 

    Reconhecimento dos fatos 

Colocação do Problema Descoberta do problema 

    Formulação do problema 

     Seleção de fatos pertinentes 

Construção de um modelo teórico Invenção das hipóteses centrais e  

das suposições auxiliares 

Procura de suportes racionais 

Procura de suportes empíricos 

 

                                                     Esboço de prova 

Execução da prova 

Elaboração dos dados 

         Inferência da conclusão 

               Comparação das conclusões com  

as predições e retrodições 

Reajuste do modelo 

Sugestões para trabalhos posteriores 

Dedução de consequências 

particulares 

Testes das 

hipóteses 

Adição ou introdução das conclusões 

na teoria 
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Neste estudo, inicialmente trabalhamos com as hipóteses de que tanto é relevante 

investigar a possibilidade de padronizar os procedimentos utilizados nos processos 

administrativos de penalidades administrativas na UFRN, quanto é relevante investigar a 

utilidade de apresentar uma proposta de padronização dos processos administrativos de 

penalidades administrativas da UFRN, hipóteses que seriam testadas mediante aplicação de 

questionários junto a servidores da UFRN, no entanto devido às limitações impostas pela 

pandemia de Covid-19 não foi possível executar as testagens pretendidas. 

A partir dos resultados dos questionários que seriam aplicados pretendia-se investigar 

as questões postas para verificar se as hipóteses levantadas estão corretas ou não e seria feito 

inferências para tentar generalizar o caso em estudo. 

Ao mesmo tempo tentou-se aplicar no presente estudo o método comparativo, definido 

por Lakatos como o que: 

Considerando que o estudo das semelhanças e diferenças entre diversos tipos 

de grupos, sociedade ou povos contribui para uma melhor compreensão do 

comportamento humano, este método realiza comparações, com a finalidade 

de verificar similitudes e explicar divergências. O método comparativo é 

usado tanto para comparações de grupos no presente, passado, ou entre os 

existentes e os do passado, quando entre sociedades iguais ou de diferentes 

estágios de desenvolvimento. (LAKATOS, 1981 apud LAKATOS; 

MARCONI, 2001, p. 107) 

Por meio do método comparativo confrontamos o que é observado na UFRN com o que 

é praticado em outras instituições públicas de ensino superior no Brasil, uma vez que cada 

instituição tem suas particularidades. 

A pesquisa teve como foco a UFRN, instituição de ensino superior, pesquisa e extensão, 

autarquia federal em regime especial vinculada ao Ministério da Educação. 

O presente trabalho se valeu dos procedimentos de pesquisa bibliográfica, definida por 

Fonseca (2002) como aquela feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

experimentadas e validadas, e que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto; pesquisa documental que é conceituada por Fonseca (2002) como procedimento muito 

semelhante a pesquisa bibliográfica, se distinguindo desta pela utilização de uma gama mais 

diversificada e dispersa de fontes; executou-se o estudo de caso, no entanto não foi possível a 

aplicação de questionários e a análise de conteúdo. A análise dos dados resultantes foi 

predominantemente quantitativa com a caracterização e quantificação da abertura e solução dos 

processos de penalidade administrativa no âmbito da UFRN, mas também se mostrou 

necessária uma análise qualitativa em alguns aspectos dos dados. 
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A pesquisa documental conduzida consistiu na busca de informações sobre os processos 

administrativos de penalidades existentes na UFRN, tanto os ainda em curso, quanto os já 

encerrados. A pesquisa se limitou aos processos de penalidade abertos no período de 

janeiro/2017 a dezembro/2020, a partir da consulta pública feita no Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) no endereço eletrônico 

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf, assinalando o período desejado e utilizando o campo 

de pesquisa tipo de processo, com a finalidade de caracterizar e classificar os processos 

localizados, apresentamos um panorama da motivação da abertura dos processos, bem como 

observamos os resultados dos processos administrativos de penalidade, investigando quais as 

penalidades administrativas mais aplicadas pela UFRN, a partir de consulta a documentação 

existente na Assessoria Técnica da Pro-Reitoria de Administração (PROAD), unidade 

identificada no SIPAC pelo código (11.02.14), setor que assessora a Pró-Reitoria de 

Administração da UFRN na condução dos processos de penalidades administrativas e pesquisa 

das Portarias de Penalidade publicadas no boletim de serviço da UFRN mediante consulta no 

SIPAC e disponível no endereço eletrônico acima citado. 

A observação dos processos de trabalho na Assessoria Técnica da PROAD foi facilitada 

pelo fato dos processos administrativos de penalidades decorrentes de licitações e contratos 

públicos, movidos em desfavor dos fornecedores da UFRN não estarem submetidos a sigilo, 

inexistindo exigência legal neste sentido, de modo que nem a tramitação processual, nem o 

resultado dos processos, objeto deste trabalho, estarem submetidos a sigilo, antes fazendo-se 

necessária a aplicação da devida publicidade aos atos processuais e ao resultado dos processos. 

Cabe destacar que a aplicação dos questionários inicialmente planejados restou frustrada 

em virtude de dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, de modo que não foi possível 

a coleta de dados mediante interação com seres humanos, motivo pelo qual o trabalho não 

necessitou de autorização do Comitê de Ética em Pesquisa para ser realizada. 

O produto final da pesquisa é técnico, consistente em proposta de resolução 

administrativa para padronizar os procedimentos administrativos ligados aos processos 

administrativos de penalidades administrativas, a qual foi elaborada observando as disposições 

do Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL, 2018b). 

 

  

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Seguido a metodologia descrita procedemos consultas na área pública do SIPAC da 

UFRN, no menu consultas escolhemos a opção processos, sendo possível lançar o período de 

cadastro dos processos e escolher o tipo de processo a ser consultado conforme a figura 5. 

Figura 5 – Interface de consulta pública do SIPAC da UFRN 

 

Fonte: https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf. Acesso: jan. 2022. 

 Inicialmente, determinamos o número total de processos administrativos abertos pela 

UFRN nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, informando apenas os períodos de cadastro dos 

processos. 

Para o ano de 2017 informamos 01/01/2017 a 31/12/2017, para o ano de 2018 

informamos 01/01/2018 a 31/12/2018, para o ano de 2019 informamos 01/01/2019 a 

31/12/2019 e para o ano de 2020 informamos 01/01/2020 a 31/12/2020, obtendo os resultados 

expostos no gráfico 1. 

Em seguida repetimos o procedimento acima descrito, adicionando o tipo de processo a 

consulta para poder quantificar o número de processos de penalidades administrativas abertos 

no universo da pesquisa. Os tipos selecionados correspondem aos processos mais tramitados 

pela Assessoria Técnica da PROAD, a saber, “Penalidades”, “Apuração” e “Descumprimento 

de obrigação contratual”, obtendo os resultados apresentados no Gráfico 2. Cabe destacar que 
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quanto ao tipo de processo “Apuração” foi necessária uma triagem dos processos, visto que no 

referido tipo de processos foram encontradas apurações de diversas naturezas e assuntos 

diferentes dos correlatos ao presente trabalho, de modo que foram desconsiderados para efeito 

do presente estudo.  

Gráfico 1 – Processos administrativos abertos na UFRN 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Gráfico 2 – Processos de penalidade identificados  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Da análise do Gráfico 1 podemos depreender que há uma tendência de queda no número 

de processos administrativos abertos na UFRN com o passar do tempo, tendência esta acentuada 

no ano de 2020. 

No entanto, tal declínio acentuado pode ser explicado em parte pelos efeitos da 

pandemia de Covid-19 no ano de 2020, ano inicial do combate da pandemia de Covid-19 no 

Brasil, combate este que praticamente obrigou a UFRN a paralisar suas atividades presenciais, 

mantendo-se apenas as atividades essenciais com atendimento presencial. 

Diferente da tendência de diminuição dos processos administrativos abertos 

evidenciado no Gráfico 1, o número de processos de penalidade aberto permaneceu 

praticamente estável no período de tempo observado, com exceção do ano de 2020 conforme 

demonstrado no Gráfico 2.  

Cabe esclarecer que para o ano de 2020 retratado no Gráfico 2, além da justificativa 

apresentada para o declínio acentuado observado no Gráfico 1, pudemos observar em consulta 

aos registros da Assessoria Técnica da PROAD que alguns dos setores responsáveis pela 

abertura dos processos de penalidades administrativas substituíram os tipos de processo 

“Penalidades” e “Apuração” por “Apuração de responsabilidade administrativa”, tipo de 

processo criado justamente em 2020 e que por alguma razão não identificada, não aparecem na 

consulta pública do SIPAC, de modo que só podemos imaginar que tal tipo de processo seja 

tratado como sigiloso pelo sistema o que impede a sua apresentação na consulta pública. 

Pela conjugação de tais motivos o número total de processos de penalidade identificados 

em 2020 teve um quantitativo reduzido. Cabendo dizer que pela consulta realizada logado no 

sistema, com o acesso de servidor ao SIPAC da UFRN, foi constatada a abertura de 45 (quarenta 

e cinco) processos do tipo “Apuração de responsabilidade administrativa” relacionados aos 

processos de penalidade administrativas contra fornecedores da UFRN o que elevaria o número 

total de processos de penalidade abertos em 2020 de 30 para 75.  

  Constatou-se que a maioria dos processos de penalidade abertos na UFRN são abertos 

pelos setores de Divisão de Planejamento e Gerenciamento de Compras, ligada a Diretoria de 

Compras, Divisão de Fiscalização de Contratos, ligada a Diretoria de Contratos, e Diretoria de 

Obras, ligada a Superintendência de Infraestrutura, respondendo, respectivamente, pelos 

processos do tipo “Penalidades”, “Descumprimento de obrigações contratuais” e “Apuração”. 

Os processos do tipo “Penalidades” quase sempre estão relacionados as compras 

realizadas por Ata de Registro de Preços (ARP), decorrentes de Pregão Eletrônico, motivadas 

pela não entrega de materiais e não execução de serviços ou atraso injustificado. 
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Os processos do tipo “Descumprimento de obrigações contratuais” estão relacionados a 

apuração de responsabilidade pelo descumprimento das cláusulas dos contratos administrativos 

firmados pela UFRN, e, a grosso modo, relacionados com desrespeito aos direitos trabalhistas 

de funcionários terceirizados nos contratos de terceirização de mão de obra para as áreas de 

limpeza e segurança. 

Os processos do tipo “Apuração” geralmente estão relacionados a impropriedades 

observadas em obras de construção de estruturas e infraestrutura contratadas pela universidade 

que em geral são licitadas pela modalidade de RDC, tendo uma ampla gama de ocorrências, 

tanto podendo estar relacionadas a erros de execução nas obras, quanto ao não fornecimento de 

documentação necessária para a regularização das obras junto ao Poder Público, tanto quanto 

pela observação de inadequação das condições de segurança e higiene nos canteiros de obras, 

sendo o tipo de processo mais desafiadores, dada a variedade de assuntos tratados e as 

particularidade das situações analisadas. 

A existência desta heterogeneidade de processos indica a necessidade de padronização 

dos procedimentos relacionados para facilitar a sua análise. 

Superada a etapa inicial de quantificação e caracterização dos processos de penalidade 

autuados pela UFRN, passamos a coleta de informações quanto as penalidades aplicadas pela 

UFRN, inicialmente tentamos realizar um levantamento pelo acesso público do SIPAC, no 

menu boletim de serviço onde são publicadas as Portarias de Penalização ao final dos processos, 

no entanto em virtude da ausência de ferramenta para refinar a busca fomos obrigados a limitar 

a consulta aos registros internos da Assessoria Técnica da PROAD, setor que além de elaborar 

nota técnica para auxiliar no julgamento dos processos de penalidade, está responsável por 

grande parte do trâmite burocrático necessário a aplicação das penalidades, inclusive com o 

acompanhamento da tramitação das Portarias de Penalização, sendo obtidas as informações 

apresentadas nos gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 3 – Número de notas técnicas, portarias de penalizações e empresas 

penalizadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Gráfico 4 – Penalidades aplicadas pela UFRN 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

O gráfico 3 demonstra certo compasso entre o número de notas técnicas elaboradas pela 

Assessoria Técnica da PROAD e número de Portarias de penalização emitidas nos anos de 

2017, 2018 e 2019. 

No referido período se observa no ano de 2017 a ocorrência de uma leve diferença entre 
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portarias emitidas que notas técnicas elaboradas, o que é justificado pela emissão de algumas 

portarias de agravamento de penalidades em virtude da conduta das empresas anteriormente 

penalizadas, agravamentos previstos em decisões administrativas anteriores, de modo que tais 

portarias de agravamento não dependem da elaboração de nova nota técnica pelo setor da 

Assessoria Técnica da PROAD. 

Já nos anos de 2018 e 2019 a diferença entre o número de notas técnicas elaboradas e o 

número de portarias emitidas, onde se observa uma quantidade maior de notas técnicas que o 

de portarias emitidas se justifica principalmente pela apresentação de recursos administrativos 

pelas empresas, que obstam a aplicação das penalidades administrativas, bem como pelo fato 

de que nem todos os processos abertos para apuração de responsabilidade por irregularidades 

observadas findam na aplicação de penalidades, existindo situações que os fornecedores 

conseguem realmente afastar a responsabilidade pelo ocorrido, doutra feita, há situações em 

que a irregularidade de fato não existe, sendo o processo formalizado por excesso de zelo por 

parte do setor responsável. 

No ano de 2020 percebemos que o número de notas técnicas elaboras foi muito superior 

ao número de portarias emitidas, tal ocorrência se deu principalmente em virtude das alterações 

de rotinas administrativas pelas medidas de combate a pandemia de Covid-19, que diminuíram 

os tramites burocráticos a serem tratados pelo setor de Assessoria Técnica, possibilitando um 

aumento no ritmo de elaboração de notas técnicas pelos servidores responsáveis.  

Não obstante, no ano de 2020 devido as dificuldades de diversas ordens impostas pela 

pandemia de Covid-19, não foi possível a finalização de diversos processos com notas técnicas 

elaboradas, em especial pelos efeitos da Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020 que 

suspendeu os prazos em desfavor de acusados e empresas em processos administrativos de 

penalidade, enquanto perdurassem o estado de calamidade pública estabelecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6/2020, motivado pela pandemia de Covid-19 o que prejudicou a possibilidade 

de seguimento dos processos. 

Ponderamos que ainda que fosse possível oferecer a possibilidade de recurso 

administrativo, tal ato não surtiria seus efeitos de imediato em face da vigência da supracitada 

medida provisória e sem o transcurso dos prazos os processos não poderiam ter seguimento, 

bem como havia o risco de que a UFRN fosse acionada judicialmente por inobservância a 

medida provisória, motivos pelos quais se optou por aguardar o fim dos efeitos da Medida 

Provisória nº 928/2020 para dar seguimento aos processos com nota técnica elaborada, 

resultando no baixo número de penalidades aplicadas no ano de 2020.  
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Do Gráfico 4 podemos depreender que no período observado, a multa é a penalidade 

mais aplicada pela UFRN o que se deve ao fato da referida penalidade poder ser aplicada de 

forma cumulativa com as outras penalidades administrativas, enquanto a penalidade menos 

aplicada é a de suspensão temporária de licitar e contratar, fato que reflete a baixa utilização 

das modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/93 pela UFRN. 

Do Gráfico 4 ainda podemos observar que a penalidade de impedimento de licitar e 

contratar é a segunda mais aplicada. 

No que toca a viabilidade do produto final frente aos limites da autonomia universitária, 

abordados no subitem 2.2.2 do presente trabalho, conclui-se com base na análise da legislação 

vigente, doutrina sobre o tema, decisões do TCU e dos Tribunais Superiores que não há 

impedimento a elaboração de norma interna para regulamentar os processos administrativos de 

penalidade abertos pela UFRN, no entanto qualquer norma interna da UFRN deve prezar pelo 

atendimento das exigências e limites legais existentes, pois como vimos apesar da autonomia 

universitária ser uma garantia ao atingimento dos objetivos institucionais, tal garantia não é 

absoluta sendo limitada pelo sistema legal vigente. 

Neste particular, comungamos da mesma conclusão alcançada por Cirne (2012, p. 110-

115), no sentido de que apesar das limitações impostas a autonomia universitária de ordem 

histórica, legal e mesmo judicial, não devemos nos abater e devemos prevalecer na busca de 

uma autonomia universitária mais garantidora de verdadeira autonomia institucional e menos 

limitadora da atuação das universidades, devendo continuar a ser motor de transformação 

social, fundamental ao desenvolvimento da sociedade e melhoria das condições de vida da 

humanidade. 

O produto final além de ser viável é de grande importância para a instituição, 

contribuindo para o compliance no serviço público, ao dar mais transparência aos processos de 

trabalho que envolvam a aplicação de penalidades administrativas pela UFRN na sua relação 

com os fornecedores, uma vez que o produto final é aplicável apenas a essas relações, não sendo 

destinada a sua aplicação aos processos administrativos disciplinares que envolvem servidores, 

processos estes já regulamentados por normativo existente. 

O produto final, se implantado, tende ainda a dar mais celeridade e eficiência aos 

processos de trabalho, ao passo que padroniza os procedimentos relacionados, sugerindo ainda 

a fixação das competências dos setores e autoridades participantes dos processos o que 

permitirá reduzir o tempo gasto nos referidos processos administrativos. 

A padronização do tipo de processo a ser autuado facilitará a pronta identificação e 

quantificação dos processos de penalidades administrativas, os quais atualmente são diversos e 
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sem padrão definido conforme se depreende do gráfico 2, dificultando a correta identificação e 

contagem dos processos de penalidade abertos pela UFRN. 

Realizamos ainda uma breve pesquisa para subsidiar um comparativo da UFRN com 

algumas das Universidades Federais do Brasil, que atualmente são 69 (sessenta e nove), para 

tanto, procedemos algumas breves consultas para tentar identificar quais são as universidades 

federais que possuem atualmente algum manual ou norma interna voltada para a aplicação de 

penalidades administrativas, obtendo os dados indicados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Universidades Federais com normas internas quanto aos processos de 

penalidade 

Nome da Universidade SIGLA Instrumento 
Ano de 

publicação 

Fundação Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul 
UFMS Resolução nº 143, de 28 de agosto de 2019 2019 

Universidade Federal de Alagoas UFAL 

Manual de Normas e Procedimentos e 

Resultados Esperados com a elaboração de 

Contratos - Aplicação de Penalidades 

2018 

Universidade Federal de 

Pernambuco 
UFPE 

Manual Sanções Administrativas para 

processo de contratações 
2021 

Universidade Federal de Santa 

Catarina 
UFSC Manual de sanções administrativas 2017 

Universidade Federal de São Paulo UNIFESP Portaria nº 30, de 07 de janeiro de 2020. 2020 

Universidade Federal do Ceará UFC 
Capítulo dentro do Manual de Compras e 

Contratações 
2021 

Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA 
Manual para aplicação das Sanções 

Administrativas 
2019 

Universidade Federal do Paraná UFPR Manual de Sanções Administrativas  2016 

Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia 
UFRB 

Manual de Sanções Administrativas para 

processos de contratações 
2021 
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Universidade Federal do Semi-

Árido 
UFERSA Manual do processo 2018 

Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará 
UNIFESSPA 

Fluxograma dentro do manual de contratos e 

convênios 
2017 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Logo, pudemos observar que de um universo de 69 (sessenta e nove) universidades 

federais, apenas 11 (onze) apresentam normas voltadas para os processos de penalidade 

administrativas, no entanto percebemos que um número bem maior apresenta manuais voltados 

a regulamentar os Processos Administrativos de Penalidade, voltados a aplicação de sanções 

em desfavor dos servidores públicos em virtude do cometimento de alguma infração funcional. 

Depreendemos ainda que a maioria das normas identificadas foram publicadas nos 

últimos 5 (cinco) anos, o que demonstra uma crescente preocupação das instituições com o 

tema e o acerto do presente trabalho em se debruçar sobre a temática em comento. 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho efetuamos o mapeamento de todos os 

processos de trabalho correlacionados aos processos de penalidade administrativa, 

representando-os na figura 6 gerado pelo aplicativo Bizagi Modeler ®. 

 

Figura 6 – Mapeamento dos processos de penalidade na UFRN 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Pelo mapeamento de ponta a ponta dos processos de trabalho percebe-se que existem 

algumas situações que geram retrabalho na condução dos processos, como a falta de uma 

padronização da documentação necessária a abertura dos processos que muitas vezes permite a 

abertura de processos sem a inclusão de documentos essenciais a apuração dos fatos e ao regular 

seguimento dos processos.  

Pela ausência de uma norma que regulamente e padronize o procedimento pode-se 

perceber que cada setor realiza a abertura dos processos de um modo diferente, seja pela 

atribuição de tipos diferentes de processos de mesma natureza, ou juntando documentos 

diferentes e que muitas vezes precisam de complementação devido ao fluxo de análise dos 

processos. 

Muitas vezes tais ocorrências passam despercebidas até a apresentação de defesa pelos 

fornecedores, onde muitas vezes indicam a ausência de documentos essenciais ao processo, 

bem como trazem fatos novos não contemplados no momento da abertura dos processos, como 

a existência de um pedido de prorrogação de prazo de entrega que foi aceito ou pedido para 

substituição do produto ou marca que não chegou a ser apreciado. 

Tais ocorrências podem resultar em invalidação de alguns atos processuais, atos esses 

que devem ser repetidos após a regularização dos processos, ou até mesmo provocar o 

arquivamento do processo. 

Por meio do mapeamento também observamos a necessidade de construção e adequação 

das praxes administrativas aos novos marcos da Lei nº 14.133/2021, estes alteram 

sensivelmente o procedimento dos processos de penalidades administrativas com destaque em 

alguns pontos expostos no quadro 2. 

Como já apontado no subitem 2.5 do presente trabalho a Lei nº 14.133/2021 trouxe uma 

sistemática mais garantista aos processos de penalidade administrativas, o que se traduz em um 

prazo para defesa e recurso mais elásticos que os previstos na Lei nº 8.666/93, e a concessão 

irrestrita de efeito suspensivo aos recursos administrativos que na Lei nº 8.666/93 não tinham 

efeito suspensivo garantido, dependendo sua concessão de decisão administrativa 

fundamentada, que reconhecesse o risco da ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação. 

A Lei nº 14.133/2021 traz ainda a necessidade de condução dos processos de penalidade 

por uma comissão de servidores que, apesar de não julgarem os processos, farão o 

assessoramento da autoridade responsável pelo julgamento, concedendo assim maior 

imparcialidade na análise dos casos concretos.  
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Quadro 2  – Diferenças de procedimento entre a Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 

14.133/2021 

Lei nº 8.666/93 Lei nº 14.133/2021 

Prazo para defesa e recurso 

administrativo: 05 dias úteis 

Prazo para defesa e recurso 

administrativo: 15 dias úteis 

Recurso administrativo pode ter 

efeito suspensivo, concedido 

mediante decisão fundamentada 

Recurso administrativo e pedido 

de reconsideração têm efeito 

suspensivo 

Condução do processo por pelo 

menos 1 (um) servidor estável 

Condução de processos por 

comissão formada por pelo menos 

2 (dois) servidores estáveis 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Tais diferenças devem ser introduzidas e assimiladas as praxes administrativas da 

UFRN na condução dos processos administrativos de penalidades, juntamente com a realização 

de licitações com base na Lei nº 14.133/2021 o que passará a ser impositivo após a revogação 

programada das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 já determinada.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização do presente trabalho foram enfrentados alguns percalços 

decorrentes de fatores diversos, mas em especial pelas condições impostas pela pandemia de 

Covid-19, o que impossibilitou a coleta de dados mediante aplicação de questionários junto aos 

setores diretamente envolvidos nos processos de trabalho. 

Inicialmente foi idealizado a aplicação de dois questionários, um perante os servidores 

com cargo de assistentes em administração e com servidores com função de gestão na UFRN, 

o outro perante as empresas participantes dos certames licitatórios promovidos pela UFRN, no 

entanto devido a mudança estrutural no site de compras governamentais, atual 

https://www.gov.br/compras/pt-br o acesso as informações dos certames e de seus participantes 

se tornou de difícil acesso, com alteração sensível dos caminhos de acesso, bem como limitação 

dos períodos passíveis de pesquisa a uma semana, impossibilitando o levantamento de dados 

necessários para a aplicação do questionário planejado. 

Ainda em decorrência da pandemia de Covid-19 foi reduzida a possibilidade de pesquisa 

bibliográfica, com o fechamento das bibliotecas e redução dos serviços disponibilizados 

impossibilitando o contato direto com alguns autores relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho, de modo que em alguns casos não foi possível evitar o uso de apud. 

A despeito disto, o trabalho foi desenvolvido e finalizado, constando-se que todos os 

resultados obtidos apontam para a viabilidade e necessidade do produto final do presente 

trabalho, desenvolvido com a finalidade de se padronizar os procedimentos relacionados aos 

processos de penalidades administrativas, mediante regulamento que venha orientar a condução 

de tais processos na UFRN, tendo em vista que diferente da tendência geral de queda no número 

de processos administrativos abertos os  processos de penalidade administrativa em licitações 

se manteve estável, o que reforça a necessidade de preocupação com esses processos 

administrativos em especifico. 

Posto isto, conclui-se que o problema objeto do estudo pode vir a ser solucionado pela 

implementação do produto final do referido trabalho na estrutura normativa da UFRN, o que 

resultará na efetiva padronização dos processos de penalidades administrativas movidos contra 

contratados e fornecedores da UFRN. 

Atrelado a isso surge a necessidade da UFRN adequar-se as disposições da Lei nº 

14.133/2021, que estabelece novo marco legal para as licitações e contratações públicas, 

inclusive quanto as penalidades administrativas delas decorrentes reforçando ainda mais a 

necessidade da padronização sugerida. 
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Tal padronização permitirá a UFRN ganhar eficiência na resolução de tais processos, 

além de permitir uma plena adequação das praxes administrativas a legislação vigente, bem 

como permitirá que a UFRN imprima seus valores na dosimetria das penas aplicadas, deixando 

de existir a necessidade de recorrer a instrumentos elaborados por outros órgãos e entidades 

para mensurar as penas a serem aplicadas, instrumentos estes que muitas vezes não refletem o 

entendimento da UFRN quanto a quantificação das penas, mas que acabam sendo utilizados 

por ausência de uma regulamentação própria. 

Crer-se que os objetivos traçados foram alcançados, considerando os resultados obtidos 

e apresentados, bem como verificou-se que as hipóteses lançadas se confirmaram, apesar de 

não ter sido possível a aplicação dos questionários pretendidos, tal confirmação se deu por 

outros meios, seja pela constatação da crescente preocupação com o tema, observado nas 

publicações por outras universidades de normativos para regulamentar os processos de trabalho, 

envolvendo os processos de penalidade administrativa, seja pela necessidade de adequação dos 

procedimentos existentes as novas diretrizes da Lei nº 14.133/2021 o que efetivamente 

demonstra a relevância dos questionamentos feitos no presente trabalho. 

Não obstante, as temáticas das penalidades administrativas e do processo administrativo 

de penalidades são amplas, existindo muito a ser explorado e não sendo a pretensão do presente 

trabalho exaurir o tema, de modo que este estudo deixa espaço para realização de novos 

trabalhos relacionados ao tema, cabendo um estudo mais aprofundado quanto aos públicos-alvo 

afetados pela temática, bem como de eventuais impactos caso o produto final deste trabalho, ou 

outro que aborde a mesma temática venha a ser de fato implementado na UFRN. 

Outra faceta que pode ser explorada em trabalhos futuros diz respeito a uma melhor 

caracterização dos fatos e motivos determinantes para abertura dos processos administrativos 

de penalidades, bem como uma investigação aprofundada quanto aos impactos institucionais 

causados pelas impropriedades observadas nestes processos, buscando identificar se tais 

irregularidades impactaram de forma negativa o seguimento de projetos de pesquisa 

desenvolvidos na UFRN, ou mesmo se inviabilizaram o seguimento das atividades da 

universidade. 

Por fim, entende-se que o presente trabalho e seu produto final trazem em si importantes 

subsídios para um melhor tratamento dos processos de penalidades administrativas pela UFRN, 

inaugurando a possibilidade de criação de uma norma para de fato regulamentar o assunto no 

âmbito interno da universidade e possibilitar uma condução mais eficiente de tais processos, o 

que só será possível a partir de uma visão crítica e consciente dos envolvidos que deverá ser 
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viabilizado mediante a realização de interações dos interessados e que pode ser viabilizado 

mediante a realização de rodas de conversa sobre a temática e até mesmo sobre o produto final.  
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APÊNDICE A – PRODUTO FINAL PROPOSTA DE MINUTA DE RESOLUÇÃO 

Resolução nº XXX/YYYY-CONSAD, de DD de MMMM de YYYY. 

Regulamenta o Processo de Penalidades Administrativas decorrentes de 

licitações, contratos administrativos e compras públicas no âmbito da 

UFRN e dá outras providências. 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

faz saber que o Conselho de Administração – CONSAD, no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 19, inciso XI do Estatuto da UFRN, 

CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos relativos aos 

processos administrativos de penalidades administrativas decorrentes de licitações, contratos 

administrativos e compras públicas no âmbito da UFRN, 

CONSIDERANDO a importância de garantir um padrão de qualidade único para 

a condução dos processos administrativos de penalidades administrativas na UFRN, 

CONSIDERANDO o procedimento estabelecido pela Lei nº 8.666/93 e normas 

subsidiárias estabelecidos pela Lei nº 9.784/99, 

CONSIDERANDO as modificações introduzidas pela Lei nº 14.133/2021 no 

procedimento dos processos administrativos de penalidades, 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 23077.XXXXXX/20YY-ZZ, 

 

RESOLVE: 

TÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I  

DO OBJETO 

Art. 1º Regulamentar os Processos de Penalidades Administrativas decorrentes 

de licitações, contratos administrativos e compras públicas no âmbito da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN, realizados com base nas disposições das Leis nº 8.666/93, 

10.520/2002, 12.462/2011 e 14.133/2021. 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 2º Os processos administrativos de penalidades na UFRN observarão os 

princípios de Legalidade, Impessoalidade, Finalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, 

Devido processo legal, Ampla defesa, Contraditório, Razoabilidade, Proporcionalidade e 

Imparcialidade. 
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Parágrafo único. Aplicam-se ainda outros princípios correlatos não relacionados 

no caput do presente artigo, em conformidade com a legislação vigente, bem como, serão 

observados os seguintes critérios: 

I – Atuação conforme a lei e o Direito; 

II – Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competências, salvo autorização em lei; 

III – Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 

pessoal de agentes da administração ou autoridades; 

IV – Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V – Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 

sigilo previstas na Constituição e legislação vigente; 

VI – Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de sanções em medida 

superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 

VII – Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 

decisão; 

VIII – Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

investigados; 

IX – Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 

certeza, segurança e respeito aos direitos dos investigados; 

X – Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à 

produção de provas e à interposição de recursos administração; 

XI – Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em 

lei; 

XII – Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação 

dos interessados; 

XIII – Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 3º Para efeitos desta Resolução, considera-se: 

I – Adjudicatário: licitante, pessoa física ou jurídica, que participando de 

procedimento licitatório, atendendo os critérios de habilitação, teve sua proposta declarada 

vencedora, nos termos do instrumento de convocação. 

II – Advertência: penalidade administrativa considerada mais branda, 

consistente em comunicação formal da Administração Pública sinalizando o descontentamento 

na execução do contrato, aplicada buscando melhorias na execução contratual, frente as 

irregularidades consideradas leves e que não causem prejuízos financeiros a UFRN, ou ainda 

em face de danos de pequena monta, quando outra penalidade não for mais adequada. 
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III – Agente da administração: toda pessoa que exerça mandato, cargo, emprego 

ou função junto a UFRN, ainda que transitoriamente, sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. 

IV – Agente responsável pela execução da contratação:  agente da administração 

que esteja ligado direta ou indiretamente com o processo de contratação. 

V – Ampla defesa: possibilidade de defender-se de imputação de ato considerado 

lesivo e passível de penalidade administrativa a ser imposta pela UFRN. 

VI – Ata de registro de Preços (ARP): Documento firmado por fornecedor, com 

promessa de fornecer, se acionado, materiais e/ou serviços, com manutenção de preço e 

condições de entrega e/ou execução de serviços, por período determinado de tempo, não 

superior a 1 (um) ano, vinculado as condições do instrumento convocatório da licitação. 

VII – Autoridade competente: Aquela definida por normativo ou que receba 

delegação de competência da autoridade superior para a prática de atos de gestão. 

VIII – Autoridade superior: É a autoridade situada em posição hierárquica 

imediatamente acima da competente. 

IX – Autuação: É o procedimento de abertura de processo administrativo 

específico, com informação de sua finalidade, identificação de interessados e juntada dos 

documentos essenciais e provas disponíveis. 

X – Comissão Permanente de Apuração de Responsabilidade Administrativa 

(CPARA): grupo de pelo menos 2 (dois) servidores estáveis, designados por portaria, para 

assessorar a autoridade competente na análise dos Processos de Apuração de Responsabilidade 

Administrativa abertos com base na Lei nº 14.133/2021, mediante elaboração de nota técnica 

sobre os documentos e argumentos constantes nos autos do processo administrativo. 

XI – Competência: conjunto de poderes atribuídos a setor ou agente da 

administração para desempenho da função administrativa. 

XII – Contraditório: possibilidade de questionar a validade e certeza de provas 

ou fatos alegados em seu desfavor, demonstrando incoerências e discrepâncias da queixa, 

correspondendo ao direito de resposta a acusação, e possibilidade de fazer uso de todos os meios 

de defesa admitidos pela legislação. 

XIII – Contratada: pessoa física ou jurídica que assina contrato administrativo 

com a UFRN. 

XIV – Decisão fundamentada: documento produzido nos autos do processo 

administrativo pela autoridade competente, que versa sobre decisão necessária no processo, 

manifestando-se sobre os fatos e documentos relevantes para o seguimento ou a solução do 

processo, expondo de forma justificada o posicionamento adotado. 

XV – Declaração de inidoneidade: penalidade administrativa considerada mais 

gravosa, que impossibilita a participação do apenado de licitações e contratos com toda a 

Administração Pública, em todas as esferas federal, estadual e municipal, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da sanção, cumprido o prazo mínimo da penalidade e realizada a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, aplicado em casos de irregularidade 

gravíssimas. 

XVI – Defesa prévia: oportunidade do acusado exercer seu direito de defesa, 

destinado ao exercício do contraditório e ampla defesa, podendo ser solicitada a produção de 

provas para fundamentar os argumentos da defesa. 
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XVII – Descredenciamento do SICAF: suspensão das credenciais do fornecedor 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) em decorrência da 

imposição de penalidade que importe na impossibilidade de licitar com a União. 

XVIII – Dosimetria para aplicação das penalidades: conjunto de parâmetros 

objetivos para gradação das penalidades a serem aplicadas. 

XIX – Fase externa da licitação: fase pública da licitação, iniciada com a 

publicação do instrumento convocatório para o certame, sinalizando a intenção da 

Administração fazer aquisição de bens, serviços e contratação de obras. 

XX – Fase preliminar: momento anterior a autuação do processo específico para 

apurar a responsabilidade administrativa, na qual os agentes da administração que acompanham 

os processos de compra, de prestação de serviço e/ou execução de obras, podendo tentar sanar 

junto aos fornecedores contratados as irregularidades observadas de modo sumário, reunindo 

provas necessárias a comprovação da culpabilidade do fornecedor, a serem incluídos na 

autuação do processo específico de apuração de responsabilidade administrativa. 

XXI – Fiscal administrativo do contrato: agente da administração designado pela 

UFRN para acompanhar a execução do instrumento contratual, no que se refere ao 

acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela 

contratada, bem como receber provisoriamente o serviço. 

XXII – Fiscal técnico do contrato: agente administrativo designado pela UFRN 

indicado pelo setor demandante dos serviços, para acompanhar e fiscalizar a execução dos 

serviços terceirizados, conferir a conformidade e a qualidade dos serviços prestados, realizando 

o recebimento provisório dos serviços. 

XXIII – Fiscalização: termo genérico relativo à atividade exercida por agente da 

administração, ou comissão designada, na condição de fiscal do contrato, com o objetivo de 

verificar o cumprimento das disposições contratuais e ordens complementares sobre a execução 

do contrato, a fim de identificar desvios e adotar ações corretivas, dentro de sua esfera de 

competência, e quando não, representar a autoridade competente. 

XXIV – Fornecedor: aquele que adjudicando o objeto da licitação, bens ou 

serviços, venha a fornecer a UFRN bens e serviços, consoante disposições do procedimento 

licitatório.  

XXV – Impedimento de licitar e contrata com a União: penalidade 

administrativa que impede a participação em licitações e a assinatura de contratos 

administrativos na esfera federal, aplicado em caso de irregularidades graves. 

XXVI – Licitante: participante de licitação, que se candidata a fornecer bens e 

serviços à UFRN. 

XXVII – Motivação: é a explicitação da justificativa do ato, que se constitui 

como conjunto de razões fundadas em fatos e/ou direitos capazes de revelar a vontade 

constitutiva e determinante do ato. 

XXVIII – Multa: penalidade de natureza pecuniária que pode ser aplicada de 

forma cumulativa com as demais penalidades, podendo ter caráter compensatório e/ou 

moratório, aplicável em casos de inexecução total ou parcial. 

XXIX – Notificação: é o documento pelo qual é dada ciência oficial e legal da 

existência de processo ou documento direcionado a determinada pessoa. 

XXX – Nota Técnica: peça opinativa, não obrigatória e sem caráter vinculativo, 

que traz uma breve exposição dos fatos processuais, um breve apanhado das provas e dos 
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argumentos lançados nos autos, fazendo recomendação quanto ao desfecho da apuração de 

responsabilidade, opinando sobre a aplicabilidade das penalidades administrativas e sua 

subsunção ao caso concreto. 

XXXI – Penalidade administrativa: pena prevista na legislação, instrumento 

convocatório da licitação e contrato administrativo, que deve ser aplicada em decorrência da 

ocorrência de irregularidade e/ou infração, observado o devido processo legal, a ampla defesa 

e o contraditório. 

XXXII – Portaria: ato administrativo voltado a regulamentar situação interna, 

expedido por autoridade competente, que trazem determinações gerais ou especiais a seus 

subordinados. 

XXXIII – Processo autônomo: aquele que tramita por si só, independente do 

processo de contratação onde ocorreu a irregularidade a ser apurada. 

XXXIV – Processo de Apuração de Responsabilidade Administrativa: tipo de 

processo a ser cadastrado no SIPAC para apurar a responsabilidade administrativa de licitantes, 

adjudicatários, fornecedores e contratados por irregularidades observadas durante os 

procedimentos licitatórios, execução de contratos administrativos e compras públicas 

promovidas pela UFRN. 

XXXV – Recurso Administrativo: petição que ataca decisão desfavorável, com 

a intenção de modificar seu teor quanto a imposição de penalidade prevista na legislação, 

instrumento convocatório e contrato administrativo. 

XXXVI –Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC): 

sistema informacional usado para gerenciamento de trâmites administrativos envolvendo 

patrimônio e contratos administrativos, inclusive autuação de processos administrativos. 

XXXVII – Subsunção de fato à penalidade prevista em edital e contrato: a 

conduta faltosa, ou conjunto de condutas, correspondem a uma penalidade específica prevista 

e enquadrada em edital e contrato. 

XXXVIII – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a administração: penalidade que impede o penalizado de participar de licitações 

e a contratação pela instituição que aplicou a suspensão, só produzindo efeitos entre a 

instituição que aplica a penalidade e o penalizado, que continua podendo participar de licitações 

e ser contatado por outros órgãos e entidades da administração pública. 

TÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 4º Observada a ocorrência de falhas, irregularidades, ilegalidades ou atos 

lesivos a UFRN, praticados por participantes de certames licitatórios, deve ser iniciada a fase 

preliminar, com a coleta de provas da situação observada, competindo tal procedimento: 

I – Aos agentes da administração diretamente relacionados ao acompanhamento 

dos atos licitatórios da fase externa da licitação. 

II – Aos agentes da administração responsáveis pela elaboração dos contratos 

administrativos e atas de registro de preço, se as irregularidades ocorrem durante a formalização 

de contrato e assinatura de atas de registro de preço. 
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III – Durante a execução contratual, todo agente da administração deve 

comunicar ocorrências irregulares, descumprimentos contratuais e inadimplementos de que 

tenha ciência ao gestor ou fiscal do contrato, que procederá a fase preliminar. 

Art. 4 A abertura de processo administrativo de penalidades compete 

preferencialmente: 

I – A Divisão de Planejamento e Gerenciamento de Compras (DPGC - 

11.02.09.03) da Diretoria de Compras da UFRN, nas inconformidades observadas nas fases 

externas das licitações e nas relacionadas as atas de registro de preços; 

II – A Divisão de Fiscalização de Contratos (11.02.16.02) da Diretoria de 

Contratos da UFRN, nas inconformidades observadas na execução dos contratos 

administrativos firmados; 

III – O Setor de Fiscalização de Obras (11.08.06.04) da Diretoria de Obras da 

UFRN, nas inconformidades observadas na execução das obras; 

IV – As Direções dos Centros Acadêmicos e das Unidades Acadêmicas 

Especializadas da UFRN, nas inconformidades observadas nas execuções contratuais ocorridas 

em suas dependências. 

§ 1º As competências estabelecidas no presente artigo são irrenunciáveis, mas 

não são exclusivas, podendo ser exercidas por outras autoridades e unidades não listadas nos 

incisos deste artigo, dependendo das particularidades do caso concreto. 

§ 2º A abertura dos processos de penalidades deve ser devidamente motivada, 

com a exposição detalhada dos fatos e atos considerados irregulares, bem como, se possível, 

indicando a extensão dos prejuízos causados pela conduta considerada irregular. 

Art. 5º Compete a Pró-Reitoria de Administração (PROAD), na pessoa de seu 

representante: 

I – Acompanhar a apuração de responsabilidade e realizar o julgamento inicial 

quanto a aplicabilidade de penalidades administrativas, sendo considerada a autoridade 

competente para o julgamento, com exceção das penas de Declaração de Inidoneidade previstas 

nas Leis nº 8.666/93 e 14.133/2021. 

II – Nomear, mediante portaria específica, os integrantes da Comissão 

Permanente de Apuração de Responsabilidade Administrativa (CPARA). 

Art. 6º Compete a Reitoria, na pessoa de seu representante: 

I – Acompanhar e julgar processos que possam resultar na aplicação da 

penalidade de Declaração de Inidoneidade prevista na Lei nº 14.133/2021. 

II – Apreciar eventual pedido de reconsideração quanto a aplicação da 

penalidade de Declaração de Inidoneidade prevista na Lei nº 14.133/2021. 

III – A análise e o julgamento de eventual recurso administrativo interposto em 

processo administrativo de penalidades administrativas, onde o representante da PROAD é a 

autoridade competente, logo, nestes é a autoridade superior ao representante da PROAD. 

IV – A aplicação efetiva das penalidades administrativas impostas mediante 

apuração de responsabilidade em regular processo administrativo, mediante emissão de portaria 

específica.  

Art. 7º Compete a Assessoria Técnica da PROAD (11.02.14) auxiliar a 

autoridade competente na análise do caso concreto, mediante emissão de nota técnica nos autos 
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dos processos de penalidades administrativas baseados nas Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 e 

12.462/2011, bem como, auxiliar na instrução complementar do processo, solicitando 

documentos aos setores competentes e acompanhando a produção das provas solicitadas pelos 

interessados, bem como, emitir despacho informativo em caso de interposição de recurso 

administrativo. 

Art. 8º Compete a Comissão Permanente de Apuração de Responsabilidade 

Administrativa (CPARA) auxiliar a autoridade competente na análise do caso concreto, 

mediante emissão de nota técnica nos autos dos processos de penalidades administrativas 

baseados na Lei nº 14.133/2021, com exceção dos processos que envolvam a possibilidade de 

aplicação da penalidade de Declaração de Inidoneidade prevista na Lei nº 14.133/2021. 

Art. 9º Compete a Procuradoria da UFRN, auxiliar a Reitoria, mediante prévia 

análise jurídica, nos termos do § 6º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, nos processos que 

envolvam a possibilidade de aplicação da penalidade de Declaração de Inidoneidade prevista 

na Lei nº 14.133/2021. 

Art. 10 Compete ao setor que abrir o processo administrativo de penalidades, 

apresentar manifestação aos argumentos e fatos relevantes trazidos ao processo em eventual 

defesa e/ou recurso administrativo, bem como, deverá atestar a veracidade das alegações 

apresentadas pelo acusado durante o contraditório, apresentando provas complementares, se 

existentes. 

TÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 

DA FASE PRELIMINAR 

Art. 11 Ao tomar conhecimento da ocorrência de uma irregularidade, dentro de 

sua esfera de competência, deve a autoridade iniciar a coleta de provas e indícios dos fatos 

ocorridos, para embasar futuro processo de apuração de responsabilidade administrativa a ser 

autuado. 

§ 1º É facultado a autoridade que tomar conhecimento da ocorrência de 

irregularidade iniciar tratativa e permitir que o faltoso tente, por todos os meios disponíveis, 

remediar a falta observada, concedendo prazo razoável, nunca inferior a 5 (cinco) dias úteis, 

diminuindo seus efeitos negativos e evitando a propagação de eventuais danos e prejuízos. 

§ 2º A permissão mencionada no § 1º deve ser procedida mediante chamamento, 

que deve chamar a atenção do faltoso sobre a possibilidade de a conduta observada ser 

penalizada, após processo administrativo específico a ser autuado, sinalizando quais 

penalidades podem vir a ser aplicadas. 

§ 3º Se após o chamamento do faltoso para corrigir a irregularidade, ele 

permanecer inerte, sem tomar qualquer providência para sanar a irregularidade observada, tal 

ocorrência deve ser relatada, servindo como indicativo da postura adotada pelo faltoso. 

CAPÍTULO II 
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DA AUTUAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO INICIAL 

Art. 12 O processo administrativo de penalidades será autuado de ofício no 

SIPAC, como um processo autônomo e específico para apuração de responsabilidade 

administrativa, sendo atribuído o tipo “Apuração de Responsabilidade Administrativa”, para 

facilitar sua identificação como processo específico alinhado com sua finalidade. 

Art. 13 A pessoa do contratado, fornecedor, adjudicatário, licitante investigado 

devem figurar obrigatoriamente como interessado nos processos de penalidade administrativa 

abertos em seu desfavor, para facilitar seu acompanhamento pelo interessado. 

Art. 14 Durante a autuação o setor responsável deverá juntar todos os 

documentos disponíveis relacionados ao ocorrido, com relação direta e indireta, com a 

finalidade de facilitar o entendimento do ocorrido e comprovar a ocorrência das irregularidades 

observadas. 

Parágrafo único. Podem ser juntados todos os tipos de documentos produzidos e 

disponíveis na UFRN, inclusive cópias de processos relacionados aos fatos, como pedidos de 

prorrogação de prazos de entrega, pedidos de substituição de produto e/ou marcas, pedidos de 

reequilíbrio financeiro. 

Art. 15 Nos processos que envolvam compras públicas realizadas por ata de 

registro de preços, devem ser juntados, quando aplicáveis e disponíveis, no mínimo os seguintes 

documentos: 

I – Ofício de abertura do processo com relato detalhado da ocorrência. 

II – Instrumento convocatório da licitação. 

III – Ata de registro de preços assinada. 

IV – Notas de empenho emitidas. 

V – Comprovação do recebimento das notas de empenho pelo fornecedor. 

VI – Documentos de chamamento para sanar as irregularidades observadas. 

VII – Comprovação do recebimento do chamamento para sanar as 

irregularidades. 

Parágrafo único. Existindo outros documentos relacionados ao caso, não listados 

nos incisos desde artigo, estes devem ser juntados ao processo. 

Art. 16 Nos processos que envolvam descumprimento contratual ou 

inadimplemento, relacionados a contratos administrativos com prestação continuada de 

serviços, devem ser juntados, quando aplicáveis e disponíveis, no mínimo os seguintes 

documentos: 

I – Ofício de abertura do processo com relato detalhado da ocorrência. 

II – Instrumento convocatório da licitação. 

III – Contrato assinado. 

IV – Ordem de serviço. 

V – Comprovação do recebimento da ordem de serviço. 

VI – Comprovação do descumprimento contratual perpetrado. 

VII – Comunicações mantidas com o contratado sobre o fato a ser investigado. 
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Parágrafo único. Existindo outros documentos relacionados ao caso, não listados 

nos incisos desde artigo, estes devem ser juntados ao processo. 

Art. 17 Nos processos que envolvam descumprimento contratual ou 

inadimplementos, relacionados a execução de obras, devem ser juntados, quando aplicáveis e 

disponíveis, no mínimo os seguintes documentos: 

I – Ofício de abertura do processo com relato detalhado da ocorrência. 

II – Instrumento convocatório da licitação. 

III – Contrato assinado. 

IV – Ordem de serviço. 

V – Comprovante de recebimento da ordem de serviço. 

VI – Relatórios de fiscalização da obra. 

VII – Comunicações mantidas com o contratado sobre o fato a ser investigado. 

Parágrafo único. Existindo outros documentos relacionados ao caso, não listados 

nos incisos desde artigo, estes devem ser juntados ao processo. 

Art. 18 Nos processos com objeto diverso dos tratados nos arts. 14, 15 e 16 desta 

resolução, devem ser juntados, quando aplicáveis e disponíveis, no mínimo os seguintes 

documentos: 

I – Ofício de abertura do processo com relato detalhado da ocorrência. 

II – Instrumento convocatório da licitação. 

III – Comprovação de vínculo jurídico com a UFRN. 

IV – Provas disponíveis sobre o fato. 

V – Comunicações mantidas sobre o fato a ser investigado. 

Parágrafo único. Existindo outros documentos relacionados ao caso, não listados 

nos incisos desde artigo, estes devem ser juntados ao processo. 

Art. 19 Após a autuação, os processos devem ser encaminhados: 

I – A Reitoria (11.24), para conhecimento e julgamento, nos casos de 

possibilidade de aplicação da penalidade de Declaração de Inidoneidade prevista na Lei nº 

14.133/2021. 

II – Nos demais casos, a PROAD (11.02), para conhecimento pela autoridade 

competente, que determinará o seguimento do feito, com envio do processo a Assessoria 

Técnica da PROAD (11.02.14). 

Parágrafo único. Verificada a inexistência de indícios mínimos da ocorrência de 

fato irregular, poderá a autoridade competente, mediante despacho devidamente fundamentado, 

determinar o imediato arquivamento do processo. 

CAPÍTULO III 

DA INSTRUÇÃO 

Art. 20 Ao receber o processo a Assessoria Técnica da PROAD elaborará 

notificação endereçada ao destinatário, a ser assinada pela autoridade competente, para 
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cientificar o interessado da existência do processo administrativo de apuração de 

responsabilidade administrativa e garantir o contraditório e a ampla defesa ao interessado. 

§ 1º A notificação conterá as seguintes informações: 

I – Nome do interessado; 

II – Número de identificação do interessado, com indicação de CPF ou CNPJ; 

III – Endereço do interessado; 

IV – Breve relato do fato investigado, sobre o qual o interessado tenha que se 

manifestar e apresentar defesa;  

V – Indicação das penalidades que possam ser aplicadas ao caso, acompanhada 

de indicação de sua previsão em instrumento convocatório, contrato e/ou legislação; 

VI – Indicação que a penalidade será registrada no SICAF; 

VII – Prazo para resposta; 

VIII – Número do processo administrativo de apuração de responsabilidade 

administrativa em que deve ser feita a manifestação e apresentar defesa; 

IX – Meios de contato com o setor; e 

X – Assinatura da autoridade competente. 

§ 2º A manifestação espontânea do interessado no processo, apresentando 

manifestação quanto aos fatos tratados no processo, defesa administrativa ou recurso 

administrativo, supre a eventual ausência de comprovação do recebimento da notificação. 

Art. 21 A notificação será enviada ao interessado, observando a seguinte ordem 

de preferência para envio:  

I – Por e-mail, com confirmação do recebimento pelo destinatário; 

II – Pelos Correios, com Aviso de Recebimento; 

III – Por edital de notificação publicado no DOU. 

Art. 22 Será concedido os seguintes prazos para defesa administrativa aos 

interessados: 

I – Nos processos que o fato decorreu de licitações realizadas com base nas Leis 

nºs 8.666/93, 10.520/2002 e 12.462/2011, o prazo para apresentar defesa será de 5 (cinco) dias 

úteis. 

II – Nos processos que o ato decorreu de licitações realizadas com base na Lei 

nº 14.133/2021, o prazo para apresentar defesa será de 15 (quinze) dias uteis. 

§ 1º Os prazos constantes dos incisos I e II do presente artigo podem ser 

prorrogados, a critério da administração, mediante solicitação formal do interessado, desde que 

a referida prorrogação não importe em manifesto prejuízo a UFRN. 

§ 2º Os prazos definidos nos incisos I e II do presente artigo podem ser 

interrompidos, caso se constate a ocorrência de algum embaraço na obtenção de cópias integrais 

dos autos do processo pelo interessado, que deverá noticiar e demonstrar a ocorrência e solicitar 

a devolução do prazo, o qual será integralmente devolvido após cessado o embaraço. 

§ 3º Caso na defesa apresentada constem fatos e documentos não tratados nos 

autos deverão processo ser remetido a unidade de origem, para ciência, manifestação e atesto 

da veracidade e acerto das alegações e documentos apresentados nos autos. 
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Art. 23 Comprovado o recebimento da notificação pelo interessado e escoado o 

prazo para defesa, com ou sem manifestação ou apresentação de defesa pelo interessado, o 

processo seguirá seu curso normal. 

Art. 24 Juntamente com a defesa o interessado deve juntar todas as provas 

documentais que estejam em sua posse, e solicitar a produção das demais provas necessárias ao 

esclarecimento do caso, justificando a necessidade e esclarecendo a finalidade da prova 

requerida. 

§ 1º O interessado poderá, durante a instrução e até antes do julgamento, juntar 

documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes 

à matéria objeto do processo. 

§ 2º Cabe ao interessado fazer prova de suas alegações, no entanto, tal obrigação 

não afasta o dever da administração de instruir devidamente o processo. 

§ 3º Mediante despacho fundamentado o pedido de produção de prova 

considerada ilícita, impertinentes, desnecessária ou protelatória poderá ser indeferida. 

 Art. 25 Produzidas provas novas e/ou juntados novos documentos aos autos que 

sejam relevantes ao resultado do processo, antes da apresentação de nota técnica e julgamento 

do feito pela autoridade competente, ao ser encerrada a instrução, será oportunizado ao 

interessado apresentar alegações finais, mediante notificação, nos seguintes prazos: 

I – Nos processos que o fato decorreu de licitações realizadas com base nas Leis 

nºs 8.666/93, 10.520/2002 e 12.462/2011, o prazo para alegações finais será de 5 (cinco) dias 

úteis. 

II – Nos processos que o ato decorreu de licitações realizadas com base na Lei 

nº 14.133/2021, o prazo para alegações finais será de 15 (quinze) dias uteis. 

Parágrafo único. Na hipótese de não serem produzidas novas provas, nem 

alegados fatos e circunstâncias novas, nem apresentada defesa após a notificação inicial, não 

caberá a apresentação de alegações finais, visto que desnecessárias, de modo que tal 

circunstância não importará em cerceamento de defesa. 

Art. 26 Nos processos que envolvam a possibilidade de aplicação da penalidade 

de Declaração de Inidoneidade prevista na Lei nº 8.666/93, encerrada a instrução processual, o 

processo deverá ser remetido ao Ministério da Educação, para apuração de responsabilidade e 

julgamento, nos termos da Lei.  

CAPÍTULO IV 

DA NOTA TÉCNICA E DO JULGAMENTO 

Art. 27 Encerrada a instrução, nos processos baseados nas Leis nº 8.666/93, 

10.520/2002 e 12.462/2011 a Assessoria Técnica da PROAD (11.02.14) produzirá nota técnica, 

para auxiliar a autoridade competente na tomada de decisão. 

§ 1º A nota técnica elaborada deverá contemplar: 

I – Breve relatório dos fatos processuais ocorridos; 

II – Explanação sobre o caso, com exposição da motivação e análise dos 

argumentos e provas constantes dos autos do processo administrativo; e 

III – Sugestão das medidas a serem tomadas frente ao caso concreto. 
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§ 2º A nota técnica tem caráter opinativo e não vinculativo, de modo que a 

autoridade competente pode julgar de modo diverso do sugerido na nota técnica, desde que 

devidamente fundamentado. 

Art. 28 Encerrada a instrução, nos processos baseados na Lei nº 14.133/2021 a 

Comissão Permanente de Apuração de Responsabilidade Administrativa (CPARA), procedera 

a elaboração de nota técnica para auxiliar a autoridade competente na tomada de decisão. 

§ 1º A CPARA deverá se reunir a cada 15 (quinze) dias para discutir o 

andamento dos processos de apuração de responsabilidade administrativa e elaborar as notas 

técnicas correspondentes. 

§ 2º A nota técnica elaborada deverá contemplar: 

I – Breve relatório dos fatos processuais ocorridos; 

II – Explanação sobre o caso, com exposição da motivação e análise dos 

argumentos e provas constantes dos autos do processo administrativo; e 

III – Sugestão das medidas a serem tomadas frente ao caso concreto. 

§ 3º A nota técnica tem caráter opinativo e não vinculativo, de modo que a 

autoridade competente pode julgar de modo diverso do sugerido na nota técnica, desde que 

devidamente fundamentado. 

Art. 28 Apresentada nota técnica no processo, os autos serão remetidos a 

PROAD (11.02) para julgamento, que deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias úteis pela 

autoridade competente. 

Parágrafo. O interessado será notificado do resultado do julgamento. 

CAPÍTULO V 

DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

Art. 29 Das decisões de julgamentos prolatadas pela PROAD, caberá recurso 

administrativo, nos seguintes prazos: 

I – Das decisões que tomaram por base as Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 e 

12.462/2011, o prazo para recurso administrativo será de 5 (cinco) dias úteis. 

II – Das decisões que tomaram por base a Lei nº 14.133/2021, o prazo para 

recurso administrativo será de 15 (quinze) dias uteis. 

§ 1º Os recursos contra decisões que tenham por base as Leis nºs 8.666/93, 

10.520/2002 e 12.462/2011 poderão ter efeito suspensivo, mediante despacho fundamentado, 

observada a possibilidade de a condenação causarem prejuízos de difícil ou incerta reparação, 

analisada a possibilidade de concessão em virtude de pedido do interessado ou de ofício. 

§ 2º Os recursos contra decisões que tenham por base a Lei nº 14.133/2021 terão 

efeito suspensivo, independentemente de decisão da administração. 

Art. 30 O recurso será interposto perante a autoridade competente que prolatou 

a decisão recorrida. 

§ 1º Recebido o recurso, a Assessoria Técnica da PROAD (11.02.14) elaborará 

despacho informativo, indicando os argumentos trazidos no recurso. 
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§ 2º Apresentado o despacho informativo nos autos, a autoridade competente 

terá a faculdade de exercer o direito de retratação da decisão em 5 (cinco) dias úteis. 

Art. 31 Não ocorrendo a retratação de que fala o § 2º do art. 30 desta resolução, 

o processo será enviado a autoridade superior para apreciação e julgamento do recurso, que 

deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias úteis. 

Parágrafo único. Da decisão da autoridade superior quanto ao recurso 

administrativo não cabe recurso, apenas pedido de reconsideração, que deverá ser interposto 

em 5 (cinco) dias úteis, ao qual não será atribuído efeito suspensivo. 

Art. 32 Das decisões da Reitoria, prolatadas em processo que envolvam a 

penalidade de Declaração de Inidoneidade prevista na Lei nº 14.133/2021, caberá apenas pedido 

de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o qual terá efeito suspensivo, nos termos 

da legislação vigente. 

Art. 33 O interessado será notificado do resultado do julgamento do recurso e do 

pedido de reconsideração, para os fins legais. 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES 

Art. 34 Encerrada a fase recursal, será emitida Portaria de penalização expedida 

pela Reitoria (11.24), que deverá ser publicada no Boletim de Serviço da UFRN, para dar plena 

publicidade no âmbito interno da universidade, sendo juntada cópia da referida publicação no 

processo administrativo correspondente. 

Art. 35 Após a juntada da publicação do Boletim de Serviço da UFRN nos autos 

do processo este será encaminhado, mediante despacho de encaminhamento, para: 

I – No caso de aplicação de multa, o processo seguirá para a Diretoria de 

Contabilidade e Finanças (DCF – 11.02.02), que realizará o registro contábil do crédito 

resultante; em seguida o processo deve seguir para 

II – A unidade de Origem do processo, que realizará: 

a) A publicação no Diário Oficial da União (DOU) das Portarias de penalização 

que aplicarem as penalidades de suspensão do direito de licitar e contratar com 

a administração, prevista na Lei nº 8.666/93, impedimento de licitar e contratar 

com a União, prevista nas Leis nº 10.520/2002, 12.462/2011 e 14.133/2021 e 

Declaração de Inidoneidade, prevista na Lei nº 14.133/2021. 

b) O registro das penalidades aplicadas no SICAF. 

c) Emitirá Guia de Recolhimento da União (GRU) vinculada ao processo, com 

o valor da multa aplicada. 

d) Cientificará o interessado do registro das penalidades no SICAF e da emissão 

da GRU, enviando cópia da documentação correlata. 

e) Cientificará os setores interessados da conclusão do processo. 

§ 1º As multas aplicadas serão cobradas mediante GRU, que deverá ser emitida 

com prazo para pagamento de pelo menos 15 (quinze) dias úteis, que podem ser emitidas no 

endereço eletrônico: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, 

informando 153103 como Unidade Gestora (UG), 15234 – Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte como gestão e 28867-5 – Multas e juros previstos em contrato como código de 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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recolhimento, e em seguida informar demais dados do processo administrativo de apuração de 

responsabilidade administrativa. 

§ 2º Os processos com multas vencidas a mais de 75 (setenta e cinco) dias, devem 

ser encaminhados a DCF para atualização do valor do crédito e registro no Cadastro Informativo 

de Créditos não Quitados do Setor Público Federal. 

§ 3º As multas que permitam a inscrição em Dívida Ativa da União devem ser 

encaminhadas a Procuradoria da UFRN para a devida inscrição e eventual cobrança judicial.  

§ 4º As penalidades de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e 

Declaração de Inidoneidade, além de serem registradas no SICAF, devem ser registradas no 

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), que é mantido pela Controladoria Geral 

da União (CGU). 

§ 5º Os setores que não disponham de acesso ao SICAF para registro de 

penalidades, acesso ao DOU para envio de matérias para publicação, nem acesso ao CEIS/CGU, 

podem solicitar a realização de tais procedimentos a DPGC (11.02.09.03), que dispõe do acesso 

necessário a todos esses sistemas. 

TÍTULO IV 

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E DA DOSIMETRIA 

CAPÍTULO I 

DAS PENALIDADES 

Art. 36 Nos processos que tenham por base a Lei nº 8.666/93, podem ser 

aplicadas pela UFRN as seguintes penalidades, conforme previsão no instrumento convocatório 

da licitação e contrato administrativo firmado: 

I – Multa moratória;  

II – Advertência; 

III – Multa compensatória; 

IV – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a UFRN, por até 2 (dois) anos. 

§ 1º A multa moratória será aplicada em casos de atrasos injustificados na 

execução contratual. As multas podem ser aplicadas cumulativamente com as demais 

penalidades. 

§ 2º As multas serão pagas, preferencialmente, diretamente pelo interessado, 

mediante recolhimento de GRU, não sendo realizado o pagamento no prazo fixado, se 

procederá o desconto de eventuais créditos que o interessado tenha a receber da UFRN, não 

sendo possível o desconto, se abaterá o valor da garantia existente. 

§ 3º A multa compensatória e suspensão temporária do direito de licitar e 

impedimento de contratar com a UFRN serão aplicados em caso de inexecução contratual total 

ou parcial. A multa compensatória será aplicada na forma prevista no instrumento convocatório 

e em contrato firmado, observando os limites estabelecidos. 
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Art. 37 Nos processos que tenham por base as Leis nº 10.520/2002 e 

12.462/2011, podem ser aplicados pela UFRN as seguintes penalidades, conforme previsão no 

instrumento convocatório da licitação, contrato administrativo ou termo de referência da ata de 

registro de preços: 

I – Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos; 

II – Multa; 

III – Advertência; 

IV – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a UFRN, por até 2 (dois) anos. 

§ 1º A multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. A 

multa será calculada na forma prevista no instrumento convocatório da licitação, no contrato 

administrativo ou termo de referência da ata de registro de preços, observados os limites 

impostos. 

§ 2º As multas serão pagas, preferencialmente, diretamente pelo interessado, 

mediante recolhimento de GRU, não sendo realizado o pagamento no prazo fixado, se 

procederá o desconto de eventuais créditos que o interessado tenha a receber da UFRN, não 

sendo possível o desconto, se abaterá o valor da garantia existente. 

Art. 38 Nos processos que tenham por base a Lei nº 14.133/2021, podem ser 

aplicados pela UFRN as seguintes penalidades, conforme previsão no instrumento convocatório 

da licitação, contrato administrativo ou termo de referência da ata de registro de preços: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Impedimento de licitar e contratar, por até 3 (três) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, por no mínimo 3 (três) 

anos e no máximo 6 (seis) anos. 

§ 1º A multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. A 

multa será calculada na forma prevista no instrumento convocatório da licitação, no contrato 

administrativo ou termo de referência da ata de registro de preços, observados os limites 

impostos, de no mínimo 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor da 

contratação. 

§ 2º As multas serão pagas, preferencialmente, diretamente pelo interessado, 

mediante recolhimento de GRU, não sendo realizado o pagamento no prazo fixado, se 

procederá o desconto de eventuais créditos que o interessado tenha a receber da UFRN, não 

sendo possível o desconto, se abaterá o valor da garantia existente. 

§ 3º A advertência será aplicada exclusivamente pela inexecução parcial do 

contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

§ 4º O impedimento de licitar e contratar será aplicado nos casos de: 

a) Inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

b) Inexecução total do contrato; 

c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
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d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

§5º A Declaração de Inidoneidade será aplicada nos casos de: 

a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

CAPÍTULO II 

DA DOSIMETRIA 

Art. 39 As multas aplicadas serão calculadas na forma prevista no instrumento 

convocatório, em contrato administrativo firmado e termo de referência de atas de registro de 

preços, observando os limites estabelecidos nos referidos instrumentos, em virtude da gravidade 

das irregularidades observadas. 

Art. 40 A suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de 

contratar com a UFRN, prevista na Lei nº 8.666/93, será aplicada com a seguinte gradação: 

I – Pelo período de até 3 (três) meses, aquele que: 

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

b) Deixar de entregar amostra ou de realizar prova de conceito; 

c) Enviar proposta com preço manifestadamente inexequível; 

d) Descumprir os requisitos de habilitação; ou 

e) Interpor recurso manifestadamente protelatório. 

II – Pelo período de até 6 (seis) meses, aquele que: 

a) Não assinar o contrato/ata de registro de preços; 

b) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

c) Não mantiver a proposta; ou 

d) Não apresentar garantia contratual, nos termos do edital da licitação. 

III – Pelo período de até 12 (doze) meses, aquele que: 

a) Falhar na execução do contrato; 

b) Retardar imotivadamente o fornecimento dos bens ou a execução do serviço 

ou obra, que implique em rescisão contratual; 

c) Não quitar/saldar a multa no prazo estabelecido, nas situações em que não for 

possível descontar o seu valor da garantia ou dos créditos decorrentes de parcelas 

executadas; 

d) Paralisar serviço, obra ou o fornecimento de bens sem justo motivo e sem 

prévia comunicação à Administração. 

IV – Pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, aquele que: 
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a) Fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa; ou 

b) Comportar-se de modo inidôneo. 

Art. 41 O impedimento de licitar e contratar com a União, previsto pela Lei nº 

10.520/2002, será aplicado com a seguinte gradação: 

I – Pelo período de até 3 (três) meses, aquele que: 

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

b) Deixar de entregar amostra ou de realizar prova de conceito; 

c) Enviar proposta com preço manifestadamente inexequível; 

d) Descumprir os requisitos de habilitação; ou 

e) Interpor recurso manifestadamente protelatório. 

II – Pelo período de até 6 (seis) meses, aquele que: 

a) Não assinar o contrato/ata de registro de preços; 

b) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Não apresentar garantia contratual, nos termos do edital da licitação; 

e) Não entregar materiais empenhados com valor de até R$ 1.000,00 (mil reais); 

f) Não executar serviços empenhados com valor de até R$ 1.000,00 (mil reais). 

III – Pelo período de até 12 (doze) meses, aquele que: 

a) Falhar na execução do contrato; 

b) Ensejar o retardamento da execução do contrato 

c) Retardar imotivadamente o fornecimento dos bens ou a execução do serviço 

ou obra, que implique em rescisão contratual; 

d) Não quitar/saldar a multa no prazo estabelecido, nas situações em que não for 

possível descontar o seu valor da garantia ou dos créditos decorrentes de parcelas 

executadas; 

e) Paralisar serviço, obra ou o fornecimento de bens sem justo motivo e sem 

prévia comunicação à Administração; 

f) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 1.000,01 (mil reais e 

um centavo) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

g) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 1.000,01 (mil reais e 

um centavo) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

IV – Pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, aquele que: 

a) Fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa; ou 

b) Comportar-se de modo inidôneo; 

c) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 5.000,01 (cinco mil 

reais e um centavo) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

d) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 5.000,01 (cinco mil 

reais e um centavo) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

V – Pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, aquele que: 

a) Fraudar a execução do contrato;  

b) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 20.000,01 (vinte mil 

reais e um centavo) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

c) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 20.000,01 (vinte mil 

reais e um centavo) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

VI – Pelo período de até 48 (quarenta e oito) meses, aquele que: 
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a) cometer fraude fiscal; 

b) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 40.000,01 (quarenta 

mil reais e um centavo) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 

c) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 40.000,01 (quarenta 

mil reais e um centavo) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

VII – Pelo período de até 54 (cinquenta e quatro) meses, aquele que: 

a) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 60.000,01 (sessenta 

mil reais e um centavo) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 

b) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 60.000,01 (sessenta 

mil reais e um centavo) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

VIII – Pelo período de até 60 (sessenta) meses, aquele que: 

a) Não entregar materiais empenhados com valor acima de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais); 

b) Não executar serviços empenhados com valor acima R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais). 

Art. 42 O impedimento de licitar e contratar com a União, previsto pela Lei nº 

12.462/2011, será aplicado com a seguinte gradação: 

I – Pelo período de até 3 (três) meses, aquele que: 

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

b) Deixar de entregar amostra ou de realizar prova de conceito; 

c) Enviar proposta com preço manifestadamente inexequível; 

d) Descumprir os requisitos de habilitação; ou 

e) Interpor recurso manifestadamente protelatório. 

II – Pelo período de até 6 (seis) meses, aquele que: 

a) Não assinar o contrato/ata de registro de preços; 

b) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Não apresentar garantia contratual, nos termos do edital da licitação; 

e) Abandonar a execução de obra, deixando de executar até 10% (dez por cento) 

da obra. 

III – Pelo período de até 12 (doze) meses, aquele que: 

a) Falhar na execução do contrato; 

b) Ensejar o retardamento da execução do contrato 

c) Retardar imotivadamente o fornecimento dos bens ou a execução do serviço 

ou obra, que implique em rescisão contratual; 

d) Não quitar/saldar a multa no prazo estabelecido, nas situações em que não for 

possível descontar o seu valor da garantia ou dos créditos decorrentes de parcelas 

executadas; 

e) Paralisar serviço, obra ou o fornecimento de bens sem justo motivo e sem 

prévia comunicação à Administração; 

f) Abandonar a execução de obra, deixando de executar mais de 10% (dez por 

cento) até 20% (vinte por cento) da obra. 

IV – Pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, aquele que: 

a) Fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa; ou 
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b) Comportar-se de modo inidôneo; 

c) Abandonar a execução de obra, deixando de executar acima de 20% (vinte 

por cento) até 30% (trinta por cento) da obra. 

V – Pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, aquele que: 

a) Fraudar a execução do contrato;  

b) Abandonar a execução de obra, deixando de executar acima de 30% (trinta 

por cento) até 40% (quarenta por cento) da obra. 

VI – Pelo período de até 48 (quarenta e oito) meses, aquele que: 

a) cometer fraude fiscal; 

b) Abandonar a execução de obra, deixando de executar acima de 40% 

(quarenta por cento) até 50% (cinquenta por cento) da obra. 

 

VII – Pelo período de até 54 (cinquenta e quatro) meses, aquele que abandonar 

a execução de obra, deixando de executar acima de 50% (cinquenta por cento) até 70% (setenta 

por cento) da obra. 

VIII – Pelo período de até 60 (sessenta) meses, aquele que abandonar a execução 

de obra, deixando de executar acima de 70% (setenta por cento) até 100% (cem por cento) da 

obra. 

Art. 43 O impedimento de licitar e contratar com a União, previsto pela Lei nº 

14.133/2021, será aplicado com a seguinte gradação: 

I – Pelo período de até 3 (três) meses, aquele que: 

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

b) Deixar de entregar amostra ou de realizar prova de conceito; 

c) Enviar proposta com preço manifestadamente inexequível; 

d) Descumprir os requisitos de habilitação; ou 

e) Interpor recurso manifestadamente protelatório; 

f) Não entregar materiais empenhados com valor de até R$ 1.000,00 (mil reais); 

g) Não executar serviços empenhados com valor de até R$ 1.000,00 (mil reais). 

II – Pelo período de até 6 (seis) meses, aquele que: 

a) Não assinar o contrato/ata de registro de preços; 

b) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Não apresentar garantia contratual, nos termos do edital da licitação; 

e) Abandonar a execução de obra, deixando de executar até 10% (dez por cento) 

da obra; 

f) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 1.000,01 (mil reais e 

um centavo) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

g) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 1.000,01 (mil reais e 

um centavo) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

III – Pelo período de até 12 (doze) meses, aquele que: 

a) Falhar na execução do contrato; 

b) Ensejar o retardamento da execução do contrato 

c) Retardar imotivadamente o fornecimento dos bens ou a execução do serviço 

ou obra, que implique em rescisão contratual; 
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d) Não quitar/saldar a multa no prazo estabelecido, nas situações em que não for 

possível descontar o seu valor da garantia ou dos créditos decorrentes de parcelas 

executadas; 

e) Paralisar serviço, obra ou o fornecimento de bens sem justo motivo e sem 

prévia comunicação à Administração; 

f) Abandonar a execução de obra, deixando de executar mais de 10% (dez por 

cento) até 20% (vinte por cento) da obra; 

g) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 5.000,01 (cinco mil 

reais e um centavo) e R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

h) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 5.000,01 (cinco mil 

reais e um centavo) e R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

IV – Pelo período de até 18 (dezoito) meses, aquele que: 

a) Abandonar a execução de obra, deixando de executar acima de 20% (vinte 

por cento) até 30% (trinta por cento) da obra; 

b) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 10.000,01 (dez mil 

reais e um centavo) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

c) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 10.000,01 (dez mil 

reais e um centavo) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

V – Pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, aquele que: 

a) Abandonar a execução de obra, deixando de executar acima de 30% (trinta 

por cento) até 40% (quarenta por cento) da obra. 

b) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 20.000,01 (vinte mil 

reais e um centavo) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

c) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 20.000,01 (vinte mil 

reais e um centavo) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

VI – Pelo período de até 30 (trinta) meses, aquele que: 

a) Abandonar a execução de obra, deixando de executar acima de 40% (quarenta 

por cento) até 50% (cinquenta por cento) da obra; 

b) Não entregar materiais empenhados com valor entre R$ 30.000,01 (trinta mil 

reais e um centavo) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

c) Não executar serviços empenhados com valor entre R$ 30.000,01 (trinta mil 

reais e um centavo) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

VII – Pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, aquele que: 

a) Der causa a inexecução total do contrato; 

b) Abandonar a execução de obra, deixando de executar acima de 50% 

(cinquenta por cento) da obra; 

c) Não entregar materiais empenhados com valor acima de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais); 

d) Não executar serviços empenhados com valor acima de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). 

Art. 44 A declaração de inidoneidade, prevista pela Lei nº 14.133/2021, será 

aplicada com a seguinte gradação: 

I – Pelo período de 3 (três) anos, aquele que apresentar declaração ou 

documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a 

execução do contrato. 
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II – Pelo período de no mínimo 3 (três) anos e máximo de 4 (quatro) anos, aquele 

que: 

a) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, que 

não envolvam a apresentação de documento falso ou a prestação de declaração 

falsa; 

b) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal de qualquer 

natureza. 

III – Pelo período de no mínimo 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco) anos, aquele 

que praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

IV – Pelo período de no mínimo 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, aquele 

que praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

Art. 45 Os quantitativos de penas previstos nos arts. 40, 41, 42, 43 e 44, poderão 

ser majorados, observado o limite máximo para cada penalidade, observada a conduta 

reincidente do interessado, bem como, a prática de ato desabonador do interessado em virtude 

da aplicação das penalidades devidas. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 46 Os processos que possam resultar na aplicação da penalidade de 

Declaração de Inidoneidade, prevista na Lei nº 8.666/93, devem ser enviados ao Ministério da 

Educação, após a fase de instrução, tendo em vista que apenas os Ministros de Estado são 

competentes para aplicar a referida penalidade. 

Art. 47 A aplicação das penas previstas nesta resolução não exclui a 

possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no edital, na ata de registro de preços, 

no contrato ou na legislação vigente, inclusive multas, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e criminal, inclusive por perdas e danos causados à UFRN. 

Art. 48 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta resolução, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for 

explicitamente disposto em sentido contrário. Os prazos referidos neste item apenas se iniciam 

e vencem em dia de expediente regular na UFRN. 

Art. 49 O disposto nesta resolução não elide, elimina, nem substitui 

procedimentos contidos nas normas que regulam o funcionamento do SIASG (Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais), do SIAFI (Sistema Integrado de 

Administração Financeira), do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) 

e de outros sistemas corporativos da União afetos ao tema. 

Art. 50 Fica autorizado o parcelamento administrativo, em até 36 (trinta e seis) 

vezes, das multas devidas, resultantes de processos de apuração de responsabilidade 

administrativa, e demais créditos que a UFRN detenha, que não estejam inscritos na Dívida 

Ativa da União, sobre o qual incidirão os seguintes encargos e condições: 

I – O valor da parcela observará os limites mínimos previstos para parcelamento 

perante a Receita Federal, atualmente fixado em: 

a) R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoa física; 

b) R$ 500,00 (quinhentos reais) para pessoa jurídica. 
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II – Ao solicitar o parcelamento, o interessado deve indicar o número de parcelas 

pretendido, e deve comprovar o recolhimento da primeira parcela, mediante GRU, bem como, 

se obriga a, enquanto não deferido o pedido do parcelamento, realizar, a cada mês, o valor 

correspondente a uma prestação; 

III – O pedido de parcelamento constitui confissão de dívida; 

IV – O valor de cada prestação, por ocasião do pagamento, será acrescido de 

juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), 

acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês 

anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento 

for efetuado. 

Parágrafo único. O valor consolidado do crédito será obtido mediante consulta a 

DCF, realizada no dia do pedido de parcelamento. 

Art. 51 Aos casos omissos desta resolução, aplicam-se subsidiariamente, no que 

couber, as disposições das Leis nº 8.666/93, 9.784/99, 10.520/2002, 10.522/2002, 12.462/2011, 

12.846/2013, e 14.133/2021. 

Art. 52 Os editais de licitação da UFRN deverão fazer menção a aplicabilidade 

da presente resolução aos processos administrativos de penalidades. 

Art. 53 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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