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LEI DAS LICITAÇÕES

Em meio às GPIs e ao "arrastão" pela moralidade
pública, o Congresso Nacional aprova uma lei que
disciplina as licitações e que, embora polêmica, pode
ser um poderoso instrumento na luta contra a corrupção
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pública eas empresas contratadas	da nossa sociedade dentro de uma única lei

Enquadrando a administração

O

ano de 1993 foi, sob o as-
pecto do resgate da
moralidade pública eda luta
contra a corrupção, uma

continuidade do ano anterior. Assim
como havia acontecido com a CPI do
PC, que mudou nossa história política
ao provocar o afastamento do ex-presi-
dente Coilor, uma outra CPI escandali-
zou o País com revelações surpreenden-
tes sobre a extensão da corrupção no
âmbito do Poder Legislativo. Ambas as
investigações foram
acompanhadas com inu-
sitado interesse por bra-
sileiros de Norte a Sul
do País. Cada detalhe,
cada nova descoberta foi	-
discutida e avaliada por
milhões de pessoas re-
cém-despertadas para a
importância do exercí-
cio da cidadania.

Moralidade e pro-
bidade tornaram-se pa-
lavras de ordem, repeti-
das por todos e em todos
os momentos. Mais que
palavras, tornaram-se
uma cobrança de atitu- Luis ROBEAT
des e de comportamen- Equilíbrio na
tos com relação aos que, administração
em alguma medida, de-
têm poder para conduzir a coisa pública.
"É proibido roubar"parece ser o texto
de uma lei que todos gostariam de ver
aplicada e seguida à risca.

Pois é nesse contexto, como par-
te do clamor por maior transparência
nos diversos níveis de governo, que deve
ser analisada a Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993. Aprovada após dois anos de
intensos debates no Congresso Nacio-
nal, que mobilizaram fortes e poderosos
interesses, ela introduziu profundas mo-
dificações na rotina da administração
pública, com o objetivo de moralizar o
processo de licitações no Brasil.

De certa forma, a nova lei é uma
resposta ao inconformismo da socieda-
de brasileira diante dos freqüentes es-
cândalos que cercavam as concorrênci-
as públicas, repletas de vícios. A legisla-

ção antiga mostrava sinais de fragilidade
e sua incapacidade para coibir abusos e
fraudes nos processos licitatórios estava
mais que comprovada. A expectativa
dominante é de que, corretamente apli-
cada, a nova lei possa restabelecer a
confiança do povo no administrador
público.

Criticada por uns, elogiada por
outros, a Lei 8.666, mais conhecida
como "Lei das Licitações", foi um dos
temas mais debatidos no ano que pas-

sou. Dezenas de palestras, seminários,
debates e congressos foram realizados
em todo o País, reunindo juristas, admi-
nistradores, empresários, políticos e ser-
vidores públicos. Eventos que serviram
não apenas para a discussão sobre o
significado da nova lei, mas, também,
para instrumentalizare capacitaros agen-
tes públicos a agirem sob os novos
parâmetros legais.

Complexidade - Alguns dos ad-
jetivos usados para descrever a lei dão
uma idéia de sua complexidade: detalhista,
inovadora, abrangente, cerceadora da
competência de Estados e municípios,
rigorosa nas sanções, inadequada sob o
ponto de vista da técnica legislativa,
burocrática, etc. Divergências à parte, a
Lei das Licitações é um pouco de tudo
isso, mas ela é, sobretudo, obsessiva-

mente moralizadora. Nisso concordam
críticos e apoiadores do novo texto legal.

Basta atentar para um dos princi-
pais pontos da lei para entender a pro-
fundidade das mudanças por ela
introduzidas: ela praticamente acaba
com as concorrências de cartas
marcadas, aquelas em que o administra-
dor escolhia quem ele queria como ven-
cedor. O preço é consagrado corno fator
privilegiado para balizar o julgamento
de qual é  melhor negócio para a gestão

pública. Além disso, ela manda para a
cadeia o administrador que cometer fal-
catruas.

De acordo com o autor do projeto
que deu origem à lei, deputado Luis
Roberto Ponte (PMDB-RS), a Lei 8.666
permite que a sociedade fiscalize me-
lhor as relações entre os setores público
e privado, evitando as fraudes tão co-
muns nas concorrências públicas e tor-
nando-se um importante instrumento no
combate à corrupção.

As conseqüências da nova legis-
lação são muitas. Ao apresentar um novo
arranjo para a carta-convite, por exem-
plo, por via do qual cerca de cuidados a
modalidade, a lei enfrenta o problema
da cartelização. Ela estimula a
competitividade das estatais ao submetê-
las às regras de mercado, segundo a
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MARIA CoEu:
O texto deixa nítido propósito do legislador de
aplacar a improvisação na seara das ações públicas

Enquadrando a administração

A lei evita as concorrências
de cartas marcadas,

aquelas em que o
administrador escolhe quem

ele quer como vencedor

tendência de privatização assumida pelo
governo brasileiro desde o período Colior
e que continuou com Itamar Franco. A
nova lei dá, ainda» resposta às práticas de
superfaturamento, ao traçar mecanis-
mos inibidores dessas práticas e, princi-
palmente, ao regular a atualização, a
correção e o reajuste de preços, de pro-
postas e de contratos. Este, aliás, é um
dos mecanismos mais importantes da
Lei 8.666.

Pela legislação anterior, um ad
ministrador podia não pagar uma obra
sem correr maiores riscos, o que 1h
dava o poder de perseguir o contratado
Não era obrigado a pagar sequer a cor.
reção monetária em caso de atrasos. O
então paralisava uma obra sem dar qual
quer explicação, o que era outra prátic
corriqueira. Não pagava, exigia comis-
são para quitar uma fatura e não aconte-
cia nada. Agora, isso tudo está proibido
porque o administrador tem que respei-
tar a cronologia das faturas, não
pode parar obra sem razão que seja
declarada e justificada, tem que
dar ciência de seus atos à todos,
não pode mais pagar sem correção
monetária.

Essas mudanças, diz o de-
putado Roberto Ponte, permitem
que seja estabelecido um equilíbrio
nas relações contratuais entre as
administrações públicas e as em-
presas contratadas. Anteriormen-
te, sem a obrigatoriedade da corre-
ção monetária, o fornecedor era un-
eterno dependente dos governantes.

Planejamento - Na opinião de
Maria Coeli Simões Pires, secretária-
adjunta de Assuntos Municipais e
procuradora licenciada da Assembléia
Legislativa, o texto, ao assinalara diretri2
do planejamento, deixa nítido o propósi-
to do legislador de aplacar a improvisa-
ção na seara das ações públicas. Ela
ressalta o fato de a lei combater e
amadorismo na máquina pública: "A lei
estabelece condicionantes de uma nova
relação do poder público com o merca-
do, com indicadores claros de que a
Administração Pública deverá investir na
capacidade técnica de seus interlocutores

para suas negocia-
ções. Percebe-se a
exigência de que es-
ses disponham de co-
nhecimentos técni-
cos de mercado, de
Engenharia, de ad-
ministração pública e
de Direito". Assim,
segundo Maria Coeli,
o amadorismo fica
rechaçado em face
das amplas dificul-
dades que se verifi-
cam na
implementação da lei
e das conseqüências
drásticas a que se su-
jeitam seus
aplic-adores em ca-
sos de infração.

Outro aspec-
to da Lei das Licita-

ções que merece ser destacado é a pos-
tura psicológica negativa dos legislado-
res com relação aos administradores,
fruto do estado de corrupção encontra-
do na administração pública. O texto é
permeado de sentimento de desconfian-
ça, de desafio ao espírito de burla, seja
pelas construções que não poupam ad-
vérbios, seja pelo conteúdo das disposi-
ções ou, ainda, pelo rigor com que se
desenvolvemos princípios da Constitui-
ção. "Observamos, em diversas passa-
gens do texto legal, nítida suspeita por
parte do legislador em relação aos diri-
gentes públicos, como que a revelar a
insuficiente inserção do instituto nas prá-
ticas administrativas", observa Maria

Coeli.
As polêmicas em torno da

lei são muitas. Para alguns ju-
ristas, ela se coloca na contra -

mão do Direito Administrativo,
por	ser	pesa-damente
intervencionista e burocrática;
e o formalismoe o detalhamento
excessivo dos artigos não evi-
tam fraudes nas licitações, não
garantem a transparência.
Adilson Abreu Dallari, profes-

sor de Direito da PUC-SP, por exemplo,
vai mais longe e argumenta com base na
incons-titucionalidade. Dizendo que não
é possível colocar todas as diferenças da
sociedade dentro de uma lei, que deve
conterapenas os princípios gerais, Dailari
afirma que vários dos 125 artigos e 666
dispositivos são inúteis e poderiam ser
reduzidos à metade. "Ela transformou-
se no paraíso dos advogados", ironiza.
Mas, apesar das críticas, Dallari acredita
na viabilidade do novo estatuto. Para ele,
o importante, agora, é que a lei seja
cumprida de maneira inteligente.

Outros, menos críticos, avaliam
que a 8.666 tem vários pontos positivos,
como a abertura de espaço para que
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MARCELO LEONARDO
Do ponto de vista do procedimento penal, a lei foi infeliz por
prever um rito muito longo, que pode dificultar os processos
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cidadãos comuns possam participar dos
processos licitatórios, evitando que o
administrador possa fazer uma obra que
seja rejeitada pela sociedade. Para esses,
a nova legislação coloca empecilhos ao
administrador brasileiro, que tem o vício
de não justificar suas atitudes. Nesse
ponto, a referência implícita é ao dispo-
sitivo que obriga o administrador ajusti-
ficar a dispensa de licitação.

Entre os que mais se queixaram
quando da aprovação da Lei 8.666 estão
os prefeitos. Não faltaram os que, como
o presidente da Associação Mineira de
Municípios (AMM), Márcio Kangussu,
prefeito de Joaíma, considerassem que
a lei deixou os municípios de pés e mãos
atados para administrar.

Um dos problemas considerados
mais graves eram os limites baixos para
a realização de compras sem processos
licitatórios - o que já foi parcialmente
resolvido através de alterações posterio-

prevista uma pena de
multa que tem como
base de cálculo a van-
tagem que o contra-
tado teria na licitação
ou no contrato.

Pela análise de
Marcelo Leonardo,
do ponto de vista do
procedimento penal,
a lei foi infeliz, por
prever um ritual mui-
to longo e que pode
dificultar o encerra-
mento de processos
criminais nessa área.
"Os servidores pú-
blicos devem ter es-
pecial cuidado com a
lei, pois ela prevê, em
caso de condenação
criminal, a perda au-
tomática do cargo,

res no texto legal -, além do au-
mento da burocracia na confecção
de editais. Os pequenos municípi-
os, apesar de poderem comprar	Com a nova lei a
quase tudo sem licitação, vão ter	saciedade poderáque dar ciência, dar publicidade
aos valores de todas as compras.	fiscalizar melhor as
Mas esse transtorno é o preço a se
pagar para ter uma relação mais	relações entre os setores
transparente, que evite as distor-	públicos e privados
ções que vinham acontecendo nas
relações entre os setores privado e
público. Hoje, mais habituadas à
sistemática, imposta pelas novas nor-
mas, as pessoas já não apresentam a
mesma perplexidade e apreensão.

Punições - A Lei das Licitações é
polêmica também sob o aspecto das
penas impostas aos que não seguirem
suas determinações. De acordo com o
professor de Processo Penal da UFMG
e procurador da Assembléia Legislativa,
Marcelo Leonardo, a lei procurou tirar
do Código Penal várias condutas crimi-
nosas, transferindo-as para a legislação
especial, com significativa elevação das
penas. Estas, em alguns casos de conde-
nação, podem levar o servidor público
ou o contratado à prisão. Em todos os
casos, ao lado da pena de detenção, é

emprego ou função", alerta. Ele critica,
ainda, a redação dos dispositivos da lei,
por considerar que os mesmos não são
de boa técnica do ponto de vista do
Direito Penal. "Era preferível fazer a
efetiva aplicação do Código anterior do
que inserir em lei nova um capítulo
penal", observa.

O fato é que, a par de uma lei
rigorosa, é preciso construir uma con-
vicção, uma consciência, uma verdadei-
ra internalização de valores, conceitos e
concepções. É preciso uma investiga-
ção profunda das causas do gritante
conluio de forças desprovidas de espíri-
to público. Nas palavras de Maria Coeli
Pires: "O estrabismo na análise do esta-

do caótico em que se mergulha a
Administração Pública não permi-
te que se coloque sob foco a raiz
que penetra o solo da improbidade
e dele sorve a vigorosa seiva que
alimenta a corrupção".
Assim - mais uma vez seguindo a
linha de raciocínio de Maria Coeli
- não é difícil concluir que é a
apreensão do problema da cor-
rupção na gestão pública que faci-
litará a aplicação do novo estatuto.

Se, ao contrário, se cuidar apenas da
adaptação dos procedimentos estabele-
cidos pela lei, estaremos novamente di-
ante de um instrumento inútil —a licitação
como urna burocracia desnecessária,
como urna peia permanente à realização
do interesse público e corno armadilha
que ameaça a tranqüilidade do adminis-
trador. As características da Lei das
Licitações não a tomam o melhorou pior
instrumento de gestão administrativa.
Lei alguma, por si só, é capaz de acabar
por completo com as irregularidades ou
ser uma panacéia para a crise da gestão
da coisa pública. A avaliação definitiva
há de ser feita sob a perspectiva de sua
vivência.
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