
 

  

Art. 37, inciso XXI 
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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 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. 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:01381 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO PARA AS 
OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES EFETUADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA, AUTARQUIAS E ENTIDADES PARAESTATAIS. 
   
   SUGESTÃO:07104 DT REC:06/05/87 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE LICITAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA 
PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. 
   
   SUGESTÃO:08381 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS ENTIDADES PARAESTATAIS, EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA, FUNDAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS FIQUEM 
SUJEITOS A LICITAÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÕES. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema.  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA 

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – V 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 1.  

(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 1.  

(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 2.  

(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 195 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo.  

§ 2º - A lei disporá que obras, serviços, compras e alienações da administração 

pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente serão contratados 

mediante processo de licitação que democratize o acesso e permita igualdade de 

condições a todos os participantes. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 203. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

§ 2º A lei disporá que obras, serviços, compras e alienações da administração 

pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente serão contratados 

mediante processo de licitação que democratize o acesso e permita igualdade de 

condições a todos os participantes.  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

(Consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 
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Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02043, art. 203, § 2º. 

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  O texto resultante da fusão foi 

aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/04/1988, a partir da 

p. 9930. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 38. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao 

seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Obs.: O relator deslocou o texto da fusão aprovado na FASE S para o art. 38, inciso 

XXI, do Projeto B, com as devidas adequações, conforme Relatório Geral, página 

IX, transcrito abaixo: 

“Foram trazidas para o art. 38 do capítulo objeto destes comentários, sob a forma 

de incisos XIX, XX e XXI, a primeira e a última parte do § 1º do art. 202 e a norma 

do § 3º do art. 203 aprovados no turno inicial, que se encontravam deslocados no 

título da Ordem Econômica”. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 36. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao 

seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/234anc28abr1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

(Consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste 

documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi discutido e aprovado novo texto para o art. 36, 

inciso XXI.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B, 

p. 218. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 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. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00324 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se o art. 6A11 ao anteprojeto da Subcomissão, remunerando-se os de 6A11 a 6A20:  
"Art. 6A11. Lei federal disporá que as obras, serviços, compras e alienações da administração  
pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente serão contratados mediante  
processo de licitação que obedeça os seguintes princípios:  
a) garantia de conhecimento público a todos os procedimentos licitatórios, desde a convocação  
dos concorrentes;  
b) adoção exclusiva de critérios objetivos, explicitados no ato convocatório, para a seleção  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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do vencedor, que assegurem a livre e igualitária participação, na concorrência, de todos as pessoas  
que comprovem capacidade técnica, econômica e financeira para levar o contrato a bom termo, não  
podendo, tais critérios, conter exigências descabidas ou artifícios que ensejem o indevido  
alijamento de qualquer licitante capaz;  
c) fornecimento, pelo órgão licitante, dos elementos indispensáveis à perfeita determinação  
dos preços pelos proponentes;  
d) condições contratuais que assegurem o pagamento das parcelas do preço ou das faturas de  
obras ou serviços nos prazos ajustados e em valores atualizados;  
Parágrafo único. A lei poderá admitir, para contratos de valores máximos nela estabelecidos, a  
convocação de concorrentes através de cartas-convites, dirigidas a pessoas escolhidas dentre as  
cadastradas perante o órgão licitante, garantida a abertura do processo licitatório ao conhecimento  
público e atendidos os demais princípios acima estabelecidos." 
Justificativa 
A moralização do processo de fornecimento e prestação de serviços à Administração Pública, 
constitui-se em grande anseio nacional, bem como em um fator de economia para o erário, 
A emenda visa a evitar os métodos antidemocráticos e clientelistas que a atual legislação enseja 
sobejamente. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda aborda aspectos relacionados ao detalhamento das condições que devem orientar as 
licitações públicas. Não corresponde, assim, a matéria constitucional. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00794 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se um novo artigo na Seção II do Substitutivo do Relator dessa Comissão,  
remunerando-se os demais:  
"Art. 49. Lei federal disporá que as obras, serviços, compras e alienações da administração  
pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente serão contratados mediante  
processo de licitação que obedeça os seguintes princípios:  
a) garantia de conhecimento público a todos os procedimentos licitatórios, desde a convocação  
dos concorrentes;  
b) adoção exclusiva de critérios objetivos, explicitados no ato convocatório, para a seleção  
do vencedor, que assegurem a livre e igualitária participação, na concorrência, de todas as pessoas  
que comprovem a capacidade técnica, econômica e financeira para levar o contrato a bom termo, 
não podendo, tais critérios, conter exigências descabidas ou artifícios que ensejam o indevido  
alijamento de qualquer licitante capaz:  
c) fornecimento, pelo órgão licitante, dos elementos indispensáveis à perfeita determinação  
dos preços pelos proponentes;  
d) condições contratuais que assegurem o pagamento das parcelas do preço ou das faturas de  
obras ou serviços nos prazos ajustados e em valores atualizados;  
Parágrafo único. A lei poderá admitir, para contratos de valores máximos nela estabelecidos, a  
convocação de concorrentes através de cartas- convites, dirigidas a pessoas escolhidas dentre as  
cadastradas perante o órgão licitante, garantida a abertura do processo licitatório ao conhecimento  
público e atendidos os demais princípios acima estabelecidos. 
Justificativa 
A moralização do processo de fornecimento e prestação de serviços à Administração Pública, 
constitui-se em grande anseio nacional, bem como em um fator de economia para o erário, 
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A emenda visa a evitar os métodos antidemocráticos e clientelistas que a atual legislação enseja 
sobejamente. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação nos leva a concluir, com a devida vênia, que a 
matéria por ela tratada melhor se compreende no contexto da legislação infraconstitucional.  
Considerando que o texto Constitucional deve, tanto quanto possível, circunscrever-se aos assuntos 
basilares da vida nacional, somos pela rejeição da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:12989 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Incluam-se no Título IV, Capítulo VIII, os seguintes dispositivos:  
"Art. Todo cidadão brasileiro tem o dever de proteger o patrimônio Público, econômico,  
financeiro, físico, instalações e equipamentos de Serviço Público, a natureza, o meio ambiente, as  
riquezas naturais, monumentos históricos e os testemunhos da cultura do País.  
Parágrafo único. Serão definidas em lei, sanções para os que violarem o patrimônio público  
em qualquer de suas formas.  
Art. A nenhum cidadão é permitido usar o patrimônio e o poder públicos em proveito  
particular, próprio ou de outrem, de familiares, amigos, corporações, classes ou grupos. Aquele que  
o fizer estará incurso em crime de corrupção  
Art. Não existe imunidade no julgamento dos crimes de corrupção, mesmo os investidos em  
qualquer função do executivo, Legislativo ou Judiciário, os quais serão julgados na forma que a  
lei dispuser.  
Art. Haverá uma justiça especializada para julgar os crimes de corrupção, havendo varas com  
competência para tais crimes.  
Art. É assegurado ao cidadão, aos grupos comunitários, profissionais, econômicos,  
políticos, de interesse, de pressão e sindicatos, defenderem, na forma que a lei estabelecer, o  
direito de expor suas opiniões e interesses para a formação democrática das decisões.  
Art. O agente público que direta ou indiretamente, solicitar, exigir, extorquir,  
aceitar ou receber qualquer valor ou vantagem, com a finalidade de influenciar o seu desempenho 
em qualquer ato oficial é culpado de corrupção.  
Perderá seu cargo, emprego ou mandato, sem prejuízo das demais sanções que a lei estabelecer.  
Art. A pessoa que , direta ou indiretamente, oferecer, prometer ou conceder qualquer benefício  
ou valor, com a intenção de influenciar a decisão de agente do poder público é culpado de suborno 
ou tentativa de suborno, e será punido na forma que a lei estabelecer. No caso de empresa, seu  
presidente e diretores, estarão impedidos, definitivamente, de contratar com o poder público.  
Art. É dever do funcionário público, conhecer da prática de corrupção, ou ainda, de  
procedimentos lesivos ao patrimônio público, representar formalmente na forma que a lei  
estabelecer, contra o faltoso.  
Art. É assegurado o fornecimento de cópias autenticadas de despachos e documentos requeridos  
pelo cidadão para esclarecimento de negócios administrativos, salvo se o interesse público  
impuser sigilo.  
Art. É assegurado, a quem quer que seja, o direito de representar mediante petição dirigida  
aos poderes públicos, contra abusos de autoridade, promovendo a responsabilidade da mesma.  
Art. Todo cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou declaração de nulidade de  
atos lesivos ao patrimônio da União, Estados, Municípios, Entidades Autárquicas e das empresas que 
contem com a participação de capital do Estado.  
Art. As relações do Estado com os seus contratantes serão obrigatoriamente formalizadas  
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em instrumentos próprios, arquivadas em processos unificados que permitam identificar, em 
quaisquer momentos, as responsabilidades pelas decisões.  
Art. As contratações de serviços, fornecimentos e obras para órgãos administração  
direta, autarquias, fundações e empresas com participação de capital da União, Estados e  
Municípios, serão públicas. A lei disciplinará os procedimentos e as exceções no interesse público.  
Art. Cabe à União, aos Estados e Municípios, promover a mais ampla participação de concorrentes  
nos seus processos de licitação. Para tanto devem:  
I - garantir ampla divulgação;  
II - eliminar barreiras burocráticas;  
III - abrir mercados fechados;  
IV - criar condições de acesso a novos concorrentes;  
V - desenvolver mecanismos garantidores de desempenho que não venham restringir 
a concorrência.  
Art. Todos têm igual direito aos benefícios do mercado público de serviços, fornecimentos e  
obras cabendo à União, aos Estados e Municípios:  
I - assegurar oportunidades de acesso não discriminatórias;  
II - promover a equilibrada participação das empresas pequenas, médias e grandes, no 
mercado oriundo de gasto público;  
III - criar lei de proteção e desenvolvimento de pequenas e média empresas, idôneas, habilitadas, 
social e economicamente viáveis;  
IV - promover a participação nos seus contratos, das empresas de menor porte através da  
modulação, da divisão em partes menores ou quando não possível, da exigência de participação de  
associados de menor porte.  
Art. Qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos civis, poderá integrar comissão de  
inquérito no serviço público, para apurar ilícitos contra o patrimônio da União, dos Estados e dos  
Municípios, exigindo-se competência específica na matéria.  
Art. Caberá ao Ministro de Estado, sempre que evidências bem substanciadas existam, de  
ilícitos contra o patrimônio da União, requerer à justiça especializada, contra os envolvidos,  
medidas cautelares, tais como:  
I - proibição de afastamento do país;  
II - indisponibilidade temporária de seus bens;  
III - prisão domiciliar.  
Art. Compete privativamente à autoridade financeira central do Governo, nos termos que a  
lei estabelecer, com garantias e avais, assumir responsabilidades que, no inadimplemento do  
garantido, possam resultar ônus para a União, Estado ou Município. As garantias governamentais  
ao setor privado serão reguladas em lei.  
Art. Compete privativamente aos bancos de fomento o apoio financeiro oficial ao  
desenvolvimento de quaisquer atividades econômicas e privadas.  
Art. É vedado aos órgãos da administração pública direta ou das suas empresas vinculadas à  
emissão de títulos de crédito, duplicata de serviço e notas promissórias.  
Art. Não reconhecerá a autoridade pública, em nenhum momento, débitos decorrentes de despesas  
executadas, por antecipação sem a prévia autorização formal, acompanhada de correspondente  
nota de empenho emitida por autoridade competente.  
Art. Perderá o mandato, função contrato ou emprego, o agente da administração pública que  
autorizar despesas fora dos limites da lei orçamentária.  
Art. O governo pagará juros e correção monetária nos seus débitos não pagos no prazo de  
vencimento. A autoridade monetária central fixará a taxa de juros e correção monetária a serem  
obedecidas em todos os contratos realizados com o poder público.  
Art. Os contratos públicos, com prazos superiores a seis meses, serão reajustados pelos  
índices oficiais." 
Justificativa 
Em um país como o Brasil, onde tantas carências e desigualdades sociais e econômicas persistem, 
chegando a alcançar em determinadas regiões e/ou em alguns segmentos da sociedade níveis de 
pobreza que comprometem a própria dignidade da pessoa humana, não é possível continuar a 
aceitar a dilapidação do patrimônio público, o descontrole do gasto público; o uso do patrimônio 
público em interesse individual ou grupal, nem forte influência do poder econômico nas decisões do 
Estado. 
Estas coisas têm que mudar. 
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Viu-se a Nação, em diversos períodos da sua história, perplexa com a dimensão da corrupção 
vigente. Escândalos de vários tipos foram objeto da atenção do País. Tratou-se sempre de casos 
particulares e nunca, de forma mais abrangente e eficaz, tratou-se de criar condições para combater 
a corrupção no geral e fazer com que a impunidade deixe de ser regra no Brasil. 
É claro que a corrupção não é um fenômeno particular do Brasil, diz Charles Alkin: “a corrupção não é 
característica de um período da história política, nem de um país. A forma que assume varia na 
história e de nação a nação, mas a prática é endêmica tanto nos sistemas de governo autoritários 
quanto nos de partido, aumentos marcantes na incidência de corrupção estão geralmente associados 
à mudança de estrutura de poder político e social.” (Dicionário de Ciências Sociais, págs. 278/279). 
Apesar de se saber que não há remédio capaz de assegurar que o País estará, no futuro, livre de tal 
problema, a lição da história assim ensina, é no entanto, possível criar condições para minimizar os 
níveis de ocorrência, bem como, e principalmente, para acabar com a sensação generalizada de 
impunidade que existe no Brasil. Para isso, tudo passa pela criação de condições para que a 
sociedade controle, de fato, a administração pública. Isto exige a mais absoluta transparência nos 
atos do governo, o que ainda hoje não existe. É fundamental, por isso mesmo, fixar-se que os 
negócios do governo são sempre públicos, salvo quando da divulgação destes possam resultar 
prejuízos que justifiquem o sigilo. 
Cumpre legislar clara e abrangentemente, para encurtar ao máximo, o espaço das decisões 
subjetivas e casuísticas. É importante, que a Constituição venha fixar certos princípios gerais, 
disciplinadores das leis ordinárias, que sejam inequívocos ao definir a postura que se deseja para a 
administração pública do novo Brasil a construir. 
É pelo estabelecimento de condições reais de concorrência entre empresas privadas na execução 
dos serviços, fornecimentos e obras que se alcança no autocontrole, os concorrentes, geralmente 
mais eficaz. Não podem ficar os pequenos e médios empresários excluídos ou prejudicados na 
partição do mercado por "barreiras burocráticas", que reservam mercados privilegiados para as 
empresas de grande porte. Não se provou até hoje, que sejam mais idôneas, mais competentes ou 
mais eficazes apenas em função do seu maior porte. 
Assim, a competição ampla e democrática é o que se recomenda como melhor forma de resguardar o 
interesse público. 
Faz-se mister o estabelecimento de condições que hoje não existem, para o administrador agir de 
forma rápida e com eficácia, no combate à corrupção, bem como, para o empresário resistir às 
investidas de agentes públicos desonestos, sem comprometer o futuro de sua empresa. 
A presente proposta foi alicerçada em vigorosas e pertinentes sugestões do ex-Ministro dos 
Transportes, idôneo e competente administrador público, Dr. Cloraldino Severo. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

 EMENDA:33135 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um § 3º ao Artigo 229 do Projeto de Constituição:  
"§ 3º - A lei disporá que as obras, serviços, compras e alienações da administração  
pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente serão contratados mediante  
processo de licitação que democratize o acesso e permita igualdade de condições a todos os  
participantes, assegurando, inclusive, o pagamento das parcelas do preço ou das faturas, nos prazos  
ajustados e em valores atualizados." 
Justificativa 
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A moralização do processo de fornecimento e prestação de serviços à administração pública, 
constitui-se em grande anseio nacional, bem como em um fator de economia para o erário. 
Esta proposta visa a evitar os métodos antidemocráticos e clientelistas que a atual legislação enseja 
sobejamente. 
Parecer:   
   O instituto da licitação pública constitui importante contribuição ao Projeto de Constituição. Todavia, 
as formas e prazos de pagamento representam detalhamento que deve ser tratado a nível de 
legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
 EMENDA:33485 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se um § 3º ao artigo 229 do Projeto de Constituição:  
"§ 3º - A lei disporá que as obras, serviços, compras e alienações da administração  
pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente serão contratados mediante  
processo de licitação que democratize o acesso e permita igualdade de condições a todos os  
participantes". 
Justificativa 
A moralização do processo de fornecimento e prestação de serviços à administração pública, 
constitui-se em grande anseio nacional, bem como em um fator de economia para o erário. 
Esta proposta visa a evitar os métodos antidemocráticos e clientelistas que a atual legislação enseja 
sobejamente. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificativa da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VII 
Dê-se ao Título VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE DO 
SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 
[...] 
Art. 203 - Como agente normativo da atividade econômica, o Estado exercerá funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este imperativo para o setor público e indicativo para o 
setor privado. 
[...] 
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Parágrafo 2º - Ressalvadas os casos especificados em lei, as obras, serviços, compras e alienações 
da administração pública direta e indireta, nos três níveis de governo, serão contratados mediante 
processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, respeitadas as 
exigências de qualificações técnicas e econômicas e garantindo o pagamento pelo valor corrigido. 
[...] 

Assinaturas  

1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 

85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 
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118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 

144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 

230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 
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262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Wagner 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 

288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

Justificativa:   

   O fortalecimento de nossa economia é objetivo que se procura alcançar a serviço dos interesses sociais do País. Tal objetivo, 
modernamente, só pode ser atingido com a valorização do trabalho humano e com prestigio a livre iniciativa. Temos necessidade 
premente, para crer no aproveitamento de nossas potencialidades, de orientação firme e segura no texto constitucional, que 
garante estímulo à atividade produtiva. Por isso os dispositivos constantes deste título estão ao mesmo tempo, projetados para os 
avanços futuros e conciliados com a realidade presente. 
Assim, a começar pelo elenco de princípios que devem nortear a atividade econômica, passando pela noção já incorporada ao 
nosso Direito, do que seja uma empresa brasileira ou nacional, buscar-se enfatizar a primazia da livre empresa como fator 
predominante do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se definem os parâmetros gerais do Estado nesse 
campo. 
Em linhas gerais, o novo texto procura traçar um perfil compatível com as diretrizes da economia de mercado e da aceitação de 
investimento estrangeiro, observadas algumas exceções em atividades consideradas fundamentais ao desenvolvimento 
tecnológico e à segurança nacional. 
Em relação à reforma agraria, duas alterações básicas foram introduzidas, a primeira refere-se ao direito da propriedade do imóvel 
rural, cuja utilização deve preencher uma função social, a segunda visa proteger a propriedade produtiva contra a desapropriação. 
A reforma urbana está adequada aos fins a que se destina, tendo a redação sido ajustada para dela retirarem-se as exceções e as 
impropriedades. 
Parecer:   

   Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas (Art.1º. Resolução 
nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do PMDB e do disposto na 
emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; § 2º do Art. 
202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos II, III, V, e seu Parágrafo 
único; Art. 207 ("caput"); Art. 210 ("caput"); Art. 211 ("caput") e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 199 ("caput"), inciso IX; Art. 200 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 201 ("caput"); Art. 202 ("caput"), §§ 1º e 3º; 
Art. 203 ("caput"), §§ 2º e 3º (Emenda nº 2 336-2, Marcos Lima); Art. 204 ("caput"); Art. 205 ("caput"), § 3º; incisos I e IV do Art. 
206; Art. 208 ("caput"); Art. 209 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 217 ("caput"), § 2º , § 5º, inciso I e § 6º; Art. 218 ("caput") e seu Parágrafo único; §§ 1º, 2º e 3º do Art. 
221; Art. 222 ("caput"); Art. 223 ("caput"); 
PELA REJEIÇÃO: 
Art. 216 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III e IV; § 1º do Art. 217; Art. 219 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 220 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 224 ("caput"). 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º ; 
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225. 

 
___________________________________________________________________ 

 

FASE W 

   EMENDA:00822 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
1º) Apor a palavra "pública" depois da expressão "...processo de licitação...";  
2º) Substituir a palavra "...mantidas..." por uma das seguintes expressões: "que mantenham" ou,  
preferencialmente, "que preservem";  
3º) Trocar o artigo "a", após a expressão"... nos termos da lei...", pelo artigo "o", remanescendo o  
seguinte texto:  
Art. 36 - ...........................  
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, que  
preservem as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as  
exigências de qualificações técnicas e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das  
obrigações. 
Justificativa 
1º) A intenção, inquestionável, do texto é obrigar a Administração Pública, na contratação de fornecimento de 
bens e serviços, a utilizar processo de licitação pública e não apenas de licitação, que não é, 
necessariamente, pública. 
O verbete licitação não indica que seja obrigatoriamente por processo público, a adjudicação dela decorrente. 
Por isto, é indispensável a aposição da palavra pública para atingir os objetivos moralizadores do inciso. 
2º) A substituição desta palavra torna mais claro o texto, o qual pretende evitar que a Administração Pública 
possa, unilateral, injusta e autoritariamente, modificar as condições efetivas da proposta apresentada, através 
de inadimplência nos pagamentos. 
O dispositivo quer impedir este poder discricionário da Administração Pública com o qual o mau 
administrador pode, inclusive, conduzir o processo de licitação, corruptamente, escolhendo, previamente, o 
vencedor desejado. Basta 
que ele avise aos interessados indesejados, sua disposição de inadimplir nos pagamentos. 
3º) O artigo referido liga-se ao substantivo composto “... processo de licitação." e, portanto, deve ser 
masculino. 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988. [Mensagem 
institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 
2014.  

 


