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LICITAÇÕES 

 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 Conceito de Licitação  

É o procedimento administrativo mediante o qual a 

administração pública seleciona a proposta mais 

vantajosa para o contrato de seu interesse. (Hely Lopes) 

  

 Razões para licitar (art.3º, LL) 

 Escolha da melhor proposta 

Oferecer oportunidades iguais a todos proponentes 

 Assegurar o desenvolvimento regional 
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 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

 

A Constituição Federal afirma ser privativa: 

 

 Compete privativamente à União legislar sobre: XXVII - 

NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO [...] (Art. 22, XXVII, CF)  
 

 Abre possibilidade para a edição de normas específicas? 

 

 Entendimento Final 

 A competência legislativa é, em verdade, concorrente. 
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 PRESSUPOSTOS PARA A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

 A necessidade de contratação para a aquisição de 

bens ou serviços se dá por meio da licitação. 
 

 Há casos em que a licitação atenta contra o interesse 

público ou é inviável do ponto de vista técnico 
 

 Então quais são os pressupostos fundamentais para 

licitar? 
 

 A) Pressuposto Lógico: Pluralidade de Ofertantes 

 B) Pressuposto Jurídico: Conveniência e Oportunidade 

 C) Pressuposto Fático: Comparecimento dos interessados 
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 ENTIDADES QUE DEVEM LICITAR 
 

 Previsão na Constituição Federal – Art. 37, caput e XXI 

 Todas as entidades e órgãos públicos pertencentes aos 

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

Municípios. 
 

 Segundo a Lei de Licitações – Art. 1º, § ún 

Órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 

as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios 
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 ANÁLISE DO DEVER DE LICITAR – CASOS CONCRETOS 

 

 

 FUNDOS ESPECIAIS 

 

 EMPRESAS PÚBLICAS 

 

 SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

 

 ENTIDADES PARAESTATAIS 
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 ANÁLISE DO DEVER DE LICITAR – CASOS CONCRETOS 
 

 Fundos Especiais 

 Constituem reservas financeiras criadas por lei sem 

personalidade jurídica própria. 

 Gestão recai a órgão público. 

 Exemplo: FGTS] 
 

 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 

 Constituem personalidade jurídica de direito privado 

 Prestam serviço público ou exploram atividade econômica 

 Na prestação de serviço público: Licitação Obrigatória 

 Na exploração de atividade econômica: Obrigatória tão 

somente para a atividade-meio. 
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 ANÁLISE DO DEVER DE LICITAR – CASOS CONCRETOS 

 Entidades Paraestatais 

 Organizações Sociais 

 Relembrando o papel das organizações sociais 

 Pessoas jurídicas de direito privado que, assim 

qualificadas pelo Poder Executivo e sem fins lucrativos, 

prestam atividades dirigidas ao ensino, pesquisa 

científica, preservação ambiental, saúde e outros. 

 Exemplos: Santa Casa/ Casa de Misericórdia 

 Para celebração de contratos com as organizações a 

Administração Pública está dispensada de licitar. 

Organizações sociais não se sujeitam ao dever de licitar 
 Dever de licitar persistirá tão somente nas obras, compras, 

serviços e alienações contratados por entidades com os recursos 

ou bens repassados voluntariamente pela União. 
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 ANÁLISE DO DEVER DE LICITAR – CASOS CONCRETOS 

 Entidades Paraestatais 

 Serviços Sociais 

 São entidades paraestatais. Compõe o sistema S. 

 Devem licitar? 

 São mantidas por recursos provenientes de natureza 

tributária, arrecadadas pelas instituições sindicais junto a 

seus filiados e, portanto, devem licitar conforme 

entendimento doutrinário. 
 

Ordem dos Advogados do Brasil 
 ADIn 3.026/2006 - STF a classificou como entidade sui 

generis 

 Não se enquadra aos demais conselhos profissionais, tidos 

como autarquias profissionais. 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Procedimento licitatório é norteado por princípios. 
 

 Princípios Básicos – Art. 3º, LL 

 Legalidade 

 Impessoalidade 

 Moralidade 

 Igualdade 

 Publicidade 

 Probidade administrativa 

 Vinculação ao instrumento convocatório 

 Julgamento objetivo 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Procedimento licitatório é norteado por princípios. 
 

 Princípios Básicos - IGUALDADE/ISONOMIA 

 Impõe que a comissão de licitação dispense tratamento 

igualitário a todos os concorrentes. 

 Tal condição proíbe o estabelecimento de critérios preferenciais em 

razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 

do contrato. (art. 3º, §1º, I LL) 

 Vedado também estabelecer tratamento diferenciado de natureza 

comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre 

empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 

modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 

financiamentos de agências internacionais 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Procedimento licitatório é norteado por princípios. 
 

 Princípios Básicos - IGUALDADE/ISONOMIA 

Diferenciações admitidas em lei 

 Preferência no critério de desempate (art. 3º, §2º, LL): 

 II - produzidos no País; 

 III - produzidos ou prestados por empresas 

brasileiras.  

 IV - produzidos ou prestados por empresas que 

invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Procedimento licitatório é norteado por princípios. 
 

 Princípios Básicos - IGUALDADE/ISONOMIA 

Diferenciações admitidas em lei 

 Preferência no critério de desempate (LC 123/06): 
 Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

 § 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 § 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 

1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 

preço. 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Procedimento licitatório é norteado por princípios. 
 

 Princípios Básicos - IGUALDADE/ISONOMIA 

Diferenciações admitidas em lei 

 Exigência de condições técnicas e econômicas 

indispensáveis ao cumprimento do objeto (art. 37, XXI, CF). 

 Exemplos: 

 Art. 27, LL.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á 

dos interessados, exclusivamente, documentação relativa 

a:  

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Procedimento licitatório é norteado por princípios. 
 

 Princípios Básicos 

 

 VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 “O edital é a lei interna da licitação”. 

 Administração e partes não podem desatender às normas e 

condições presentes no instrumento convocatório. 

 Referência à vinculação em outro momento na LL: 

 “A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” (art. 41, LL) 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Procedimento licitatório é norteado por princípios. 
 

 Princípios Básicos 

 JULGAMENTO OBJETIVO 

 Visa evitar a escolha por gosto pessoal ou algum tipo de 

favorecimento. 

 O edital deve apontar claramente o critério de julgamento a ser 

adotado para determinar o licitante vencedor.  

 Crítica Doutrinária: Somente menor preço permitiria real 

julgamento objetivo. 

 Referência ao julgamento objetivo em outro momento na LL: Arts. 

44 e 45, LL 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Princípios Correlatos 
 

 Ideia Central 

 Derivam dos princípios básicos e estão previstos ao longo 

da Lei de Licitações. 

 

 São princípios correlatos: 
 

 Sigilo das propostas 
 

 Adjudicação compulsória 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Princípios Correlatos 
 

 SIGILO DAS PROPOSTAS 

 O conteúdo das propostas deve ser mantido em sigilo até a 

abertura das propostas. 

 Relação do sigilo com a igualdade. 

 Previsão na LL (art. 3º, §3º, LL) 

 A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 

público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo 

das propostas, até a respectiva abertura. 

 Desrespeito configura crime (art. 94,LL) 

 Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 

licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: Pena -

 detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. 
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 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES 
 

 Princípios Correlatos 
 

 ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

 Obriga a Administração a atribuir o objeto da licitação ao 

vencedor do certame. 
 

 O vencedor do processo licitatório não tem garantida a 

contratação, apenas podendo exigir que, caso a Administração 

contrate, seja com ele. 
 

 Previsão na lei (Art. 50, LL) : 

 A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição 

da ordem de classificação das propostas ou com terceiros 

estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. 
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 FASES DA LICITAÇÃO 
 

 FASE INTERNA 

 Inicia-se com a abertura de processo administrativo. 

 Itens iniciais constantes: 

  Autorização para o certame 

 Descrição do objeto  

 Referência aos recursos a serem destinados no custeio. 
 

 Todos os demais documentos produzidos ao longo do 

certame são juntados nesse processo administrativo. (art. 

38, incisos, LL) 

 

 

 

• Edital ou convite 

• Comprovante das publicações do edital ou entrega do convite 

• Propostas originais e os documentos  apresentados  
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 FASES DA LICITAÇÃO 
 

 FASE INTERNA 

 Inicia-se com a abertura de processo administrativo. 
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 Todos os demais documentos produzidos ao longo do 
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 FASES DA LICITAÇÃO 
 

 FASE EXTERNA - EDITAL 

 Dá-se em regra com publicação do edital ou carta-

convite. 

 Em casos excepcionais exige-se antes a realização de 

audiência pública. 

 Considerações da audiência: 

 Realizada 15 dia antes da publicação do edital. 

 Deve ser divulgada com no mínimo 10 dias de 

antecedência da data de sua realização 

 Acesso a todas as informações pertinentes 

 Razão de realizar audiência 

 



LICITAÇÕES 

 FASES DA LICITAÇÃO 
 

 FASE EXTERNA - EDITAL 

 Conceito de Edital 

 Dá-se em regra com publicação do edital ou carta-

convite. 

 Em casos excepcionais exige-se antes a realização de 

audiência pública. 

 Considerações da audiência: 
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 FASES DA LICITAÇÃO 
 

 FASE EXTERNA - HABILITAÇÃO 

 Inicia-se com a abertura de processo administrativo. 

 Itens iniciais constantes: 

  Autorização para o certame 

 Descrição do objeto  

 Referência aos recursos a serem destinados no custeio. 
 

 Todos os demais documentos produzidos ao longo do 

certame são juntados nesse processo administrativo. (art. 

38, incisos, LL) 
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• Comprovante das publicações do edital ou entrega do convite 
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 FASES DA LICITAÇÃO 
 

 CONCLUINDO... 

 

 Edital 

 Habilitação 

 Classificação 

 Homologação  

 Adjudicação 
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 Modalidades de Licitação 

 

A. Concorrência 

B. Tomada de preço 

C. Convite 

D. Concurso 

E. Leilão 

F. Pregão (10.520/02) 
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 Modalidades de Licitação 
 

A. Concorrência 

 Para objetos de grande vulto econômico 

 Obras e Serviços de Engenharia: Acima de R$ 1.500.000,00 

 Demais Objetos: Acima de R$ 650.000,00 

  Abertas para quaisquer interessados que preencham as condições do 

edital. /Precedida de ampla publicidade 

 Modalidade obrigatória, no caso de: 

a) Licitação internacional. 

b) Empreitada integral. 

c) Outorga de concessão de serviço público. 
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 Modalidades de Licitação 
 

B. Tomada de Preço 

 Para objetos de vulto intermediário.  

 Obras e Serviços de Engenharia: Até R$ 1.500.000,00 

 Demais Objetos: Até R$ 650.000,00 

 Aberta para interessados previamente cadastrados, 

em função de ramos de atividade. 

 A habilitação na tomada de preços não é fase da 

licitação, eis que deve ser prévia. 
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 Modalidades de Licitação 
 

C. Convite 

 Para objetos de pequeno valor 

 Obras e Serviços de Engenharia: Até R$ 150.000,00 

 Demais Objetos: Até R$ 80.000,00 

 Não requer ampla publicidade, mas afixação em local 

apropriado do instrumento do convite. 

 Instrumento convocatório: Carta Convite. 

O convite é aberto a interessados, no número mínimo 

de 03. 
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 Modalidades de Licitação 
 

D. Concurso 

 É para premiar trabalhos artísticos, culturais e 

arquitetônicos, conforme critérios constantes no edital. 
 

E. Leilão 

 Para a venda de bens móveis inservíveis, produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados produtos e 

bens imóveis derivado de procedimentos judiciais ou 

dação em pagamento). 
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 Modalidades de Licitação 
 

E. Pregão (Lei n. 10.520/2002) 

 Finalidade: Contratação de bens e serviços comuns 

 Pode ser de dois tipos: 

 a) Pregão Presencial 

 b) Pregão Eletrônico 

 O art. 4º do Decreto n. 5.450/2005 tornou obrigatório o uso 

do pregão para o âmbito federal, devendo ser adotada 

preferencialmente a modalidade eletrônica. 

 Procedimento: a) instrumento convocatório; b) julgamento (classificação); c) habilitação; d) 

adjudicação; e) homologação. 
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 DISPENSA DE LICITAÇÃO (Licitação Dispensável) 
 

 Previstos taxativamente no art. 24 da Lei n. 8.666/93 

 Ocorrência: Envolvem situações em que a competição é 

possível, mas sua realização pode não ser para a 

Administração conveniente e oportuna, à luz do interesse 

público.  

 Licitar ou não nesse caso é uma decisão discricionária da 

Administração. 
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 LICITAÇÃO DISPENSADA 
 

 As hipóteses de licitação dispensada estão descritas 

taxativamente no art. 17 da Lei n. 8.666/93: 

 Ocorrência: Envolvem situações em que a situações em que 

a contratação direta é uma decisão vinculada 

 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL 

 As hipóteses de inexigibilidade estão previstas 

exemplificativamente no art. 25 da Lei n. 8.666/93.  

 Ocorrência: Casos em que a realização do procedimento licitatório é 

logicamente impossível por inviabilidade de competição, seja 

porque o fornecedor é exclusivo, seja porque o objeto é singular. 
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 As modalidades de licitação previstas na Lei n.º 

8.666/1993 não incluem 

 

 

 a) pregão.  

 b) concurso.  

 c) leilão.  

 d) tomada de preços. 
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Em relação aos tipos de licitação pode-se afirmar que  

 

 a) no tipo “melhor técnica”, o preço não influencia na contratação.  

 b) finalizada a classificação das propostas o procedimento a ser 

seguido nas licitações de melhor técnica e técnica e preço são os 

mesmos.  

 c) o tipo “melhor técnica” pode ser utilizado na seleção para 

qualquer tipo de contrato.  

 d) no tipo melhor técnica e preço não é necessário que a primeira 

colocada cubra o melhor preço dentre as classificadas; esta 

exigência aplica-se ao tipo melhor preço. 
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 Na hipótese de um órgão da administração pública resolver 

contratar um artista popular de grande sucesso para as festas 

de final de ano, essa contratação deve ser precedida de 

 

A) licitação, em qualquer uma de suas modalidades. 

B) ato de inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de 

competição. 

C) ato de dispensa de licitação, por inviabilidade de competição. 

D) pregão eletrônico. 
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