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SÃO MODALIDADES DE LICITAÇÃO

I – concorrência – compras e serviços de até R$ 650.000,00 e obras e serviços de

engenharia de R$ 1.500.000,00.

II - tomada de preços – compras e serviços de R$ 80.000,00 a R$ 650.000,00.

III – convite – compras e serviços até R$ 150.000,00;

IV – concurso – contratação de servidores;

V – leilão - bens inservíveis, bens apreendidos..

Art. 22 da Lei nº 8.666/93

I – RDC – Regime Diferenciado de contratação.

Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.851/2011



SÃO MODALIDADES DE LICITAÇÃO

I – Pregão.

Lei nº 10.520/2002



MODALIDADE PREGÃO

Essa modalidade é usada para aquisição de bens e serviços comuns.

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.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas licitações

de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da

SAÚDE, a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se o

seguinte:

I - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao

atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de

especificações usuais do mercado.

Art. 12 da Lei 10.520/2002

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm


MODALIDADE PREGÃO

II - quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder

ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes

quantos forem necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada

a ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo

preço da proposta vencedora.

III - na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso II, excepcionalmente,

poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se

trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e

comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo

admitido.”

Art. 12 da Lei 10.520/2002



DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação – Quando não faz a parte completa da licitação; Não há disputa.

Ex. Quando dois entes da administração pública querem doar um bem público.

São 33 itens da Lei nº 8.666/93 que trata do assunto.

Quando não tem condições de analisar a proposta mais vantagosa.

INEXIGIBILIDADE



Sistema de Registro de Preços

• Determina o Estatuto Federal das Licitações – Lei nº 8.666/93 – que as compras, sempre

que possível, deverão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços – SRP

(art. 15, II).

• O registro de preços é um sistema utilizado pelo Poder Público para aquisição de bens e

serviços em que os interessados concordam em manter os preços registrados pelo

“órgão gerenciador”. Estes preços são lançados em uma “ata de registro de preços”

visando as contratações futuras, obedecendo-se as condições estipuladas no ato

convocatório da licitação.

• O SRP é uma opção economicamente viável à Administração, portanto, preferencial em

relação às demais. A escolha pelo SRP se dá em razão de diversos fatores:

a) quando houver necessidade de compras habituais;

b) quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações 

freqüentes, como por exemplo: medicamentos; produtos perecíveis (como 

hortifrutigranjeiros); serviços de manutenção etc.

c) quando a estocagem dos produtos não for recomendável quer pelo caráter 

perecível quer pela dificuldade no armazenamento;



Sistema de Registro de Preços

d) quando for viável a entrega parcelada;

e) quando não for possível definir previamente a quantidade exata da demanda; e

f) quando for conveniente a mais de um órgão da Administração.

Exemplificando:

A empresa interessada em contratar/fornecer ao órgão público, participará da licitação

(concorrência ou pregão) e oferecerá o preço para determinado produto ou serviço. O

licitante que propuser o menor preço será declarado vencedor, ficando sua oferta

registrada na “ata de registro de preços”. Quando a Administração necessitar daquele

produto ou serviço, poderá solicitar a contratação/fornecimento pelo preço que estiver

registrado.



Sistema de Registro de Preços

Regulamentação

O SRP é regulamentado na esfera federal, pelo Decreto nº 3.931/01, com as

alterações promovidas pelo Decreto nº 4.342/02 (anexo). As esferas estadual e municipal

poderão expedir seus próprios regulamentos

A licitação para o registro de preços será instaurada exclusivamente nas

modalidades Concorrência ou Pregão (art. 3º, do Decreto 4.342/02) e será precedida de

ampla pesquisa, ou seja, na fase de instrução do processo licitatório a Administração

deverá realizar cotação entre o maior número possível de fornecedores ou prestadores de

serviço, a fim de subsidiar a Administração acerca dos preços praticados no mercado.



Bens de natureza divisível

O que seria uma licitação bens de natureza divisível?

Primeiramente, torna-se indispensável esclarecer o que significa a expressão

"bens de natureza divisível". São aqueles que podem ser adquiridos separadamente

(licitação por item) sem que isso afete o resultado ou a qualidade final do produto ou

serviço. Em contrapartida, "bens de natureza não divisível" são aqueles que obrigam sua

aquisição por lote ou por preço global, determinando aos licitantes que ofereçam proposta

para a totalidade do objeto; se comprados separadamente prejudicarão o resultado

esperado pela Administração.

Se o objeto licitado for de natureza divisível, ou seja, que não necessita ser

adquirido em conjunto, a licitação obrigatoriamente deverá ser realizada "por item". Neste

caso, o Edital deverá contemplar a participação dos licitantes que poderão oferecer

proposta para todos ou para um único item.



Bens de natureza divisível

A compra de itens de natureza divisível, incluídos em um único lote, é considerada

irregular. A justificativa de celeridade do procedimento não se sobrepõe ao princípio da

economicidade, isonomia e interesse público, portanto, não pode ser admitida a justificativa

de rapidez do processo, para reunir em um único lote, vários objetos distintos que, se

licitados isoladamente (por item), propiciariam maior competitividade e, conseqüentemente,

vantajosidade à Administração.



Análise Preventiva

• Impessoalidade 

• Coluio e indícios de pagamento de propina

• Vantagiosidade

• Legalidade

• Isonômia

• Margem de preferência. Ex. Empresa Nacional com a empresa Internacional



Análise Prévia de Editais de Licitações Públicas

Base Legal

Lei nº 8.666/93 – Regulamenta o Art. 37 Inciso XXI da CF, institui normas para licitações

e contratos da administração pública e dá outras providências.

Lei nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,

nos termos do Art. 37, inciso XXI da CF. modalidade de licitação denominada pregão,

para aquisição de bens e serviços comuns.



Análise Prévia de Editais de Licitações Públicas

Base Legal

Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.851/2011 – 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.

IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (Incluído pela Lei nº

12.688, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm


Base Legal

V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. (Incluído pela

Lei nº 12.745, de 2012)

VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos

penais e unidades de atendimento socioeducativo. (Incluído pela Medida Provisória nº 630, de

2013)

VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos

penais e unidades de atendimento socioeducativo. (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014)

VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de

estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo; (Incluído pela Lei nº

13.190, de 2015)

VII - das ações no âmbito da segurança pública; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015)

VIII - das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação

de infraestrutura logística; e (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015)

IX - dos contratos a que se refere o art. 47-A. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015)

X - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. (Incluído pela Lei

nº 13.243, de 2016)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12745.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv630.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12980.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm


Análise Prévia de Editais de Licitações Públicas

1 - Análise do Preâmbulo do Edital (itens previstos no Art. 40 da Lei 8.666/93).

2 - Data de publicação no Diário Oficial da União (DOU) ou da última entrega do Edital.

(Convites).

3 - Objeto da licitação (compras, serviços e obras);

4 – Valor estimado da contratação.

5 - Ponto de controle “prazo”.

6 – Complexidade do objeto exige prazo maior. Tem que ser reputado o prazo mínimo

de 8 dias úteis entre a divulgação do edital e o recebimento da proposta.

Prazos comuns: 15/30/45

Pregão: 8 dias



Análise Prévia de Editais de Licitações Públicas

I – 30 (trinta) dias para:

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea b do inciso anterior;

b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço;

II – 15 (quinze) dias para:

Para tomada de preços, nos casos não especificados na alínea b do inciso anterior, ou

leilão;

III - cinco dias úteis para convite.

Art. 21 da Lei 8.666/93



Valor estimado da licitação

Todo edital tem que trazer o valor da contratação.

Acontece muito que no dia do certame as propostas estão acima do valor estimado no

Edital. Isso é uma afronta.

O valor estimado nasce da base do sistema de contratação do próprio sistema público e

mais 3 orçamentos atuais. (média de pesquisa de preço viciado).

Lei nº 8.666/93

Alteração do Edital

Se não houver alteração nas propostas mantêm-se o prazo.

Se afetar as formulações da proposta abre-se novos prazos.



Casos mais comuns em Licitações

• Merenda Escolar – Terceirização – controlar a quantidade e o valor.

• Falta controle no recebimento do produto.

• Fracionamento–pequenos valores/dispensa/compras e serviços de até R$ 8.000,00

no ano e de obras e serviços de engenharia até R$ 15.000,00 no ano.



Fases de Controle

• Análise do Edital

• Minuta do Contrato

• Contratação

• Execução Contratual

. Criar método de controle.

Método estatístico.

Trabalhar com a especificação do objeto (especificação dos técnicos).

Cronograma de saída do estoque.

Análise por Políticas Públicas.

Cruzar as folhas de presença com as datas que os servidores não foram

trabalhar.



Fases de Controle

• Regime de execução

Por Tarefa – Ex. Trocar uma lâmpada.

Por Empreitada – Ex. obra em plena condições de uso.

Por Unidade – Ex. paga conforme a medição.

Por Preço Global – Paga tudo quando entrega.

• Recebimento da documentação e proposta.

Custo de aquisição do edital (impresso/Cd/Projetos/etc).

Obs:. É vedado fixar taxa para compra do Edital.



Fases de Controle

• Licitação acima de R$ 80.000,00 tem que ser criada uma comissão para

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Abaixo desse valor tem que ser

indicado o gestor e o fiscal do contrato.

Art. 67 da Lei nº 8.666/93

• Propor que o poder público coloque o dia e a hora fixado no Edital da visita

técnica (a doutrina diz que essa data deve ser entre a data da publicação do

Edital até o certame).



Fases de Controle

Análise da Modalidade de licitação:

• Pelo Preço

• Convites Simples - valor menor, prazo menor (5 dias úteis).

• Tomada de Preço

• Concorrência.

• Por Objeto

• Concorrência – imóveis, participações internacionais.

• Leilão – bens inservíveis, bens apreendidos.

• Concursos – Projeto de serviços técnicos científicos entregue por um técnico.

• Pregão – Análise das propostas dos licitantes. Se a propostas atenderem, abre-se o

pregão para aquele fornecedor. Somente desse fornecedor analisa a qualificação

técnica. Exemplo de contratação por pregão: Abastecer a frota do combustível;

compra de água mineral; vigilância e segurança.



Pregão é contratado:

• pela natureza.

• pela qualidade.

Forma de contratação: lance pelo computador ou presencial.

Agilidade, 8 dias úteis

Só preço e disputa.

Maior Eficiência nas aquisições.



Pregão Eletrônico – abre a oportunidade de participar à distância. O que pode fazer

controle de prazo (ATA).

Critérios técnicos adotado de julgamento:

• Menor preço

• Técnica para aquele caso e só depois abre o preço.

• Julgamento – Técnica e preço – o que atingiu o maior percentual de qualidade

técnica e preço.

• Técnica e qualidade – critério de amostra.

• Análise da descrição do objeto e condições para execução.

• Descrição do objeto sucinta e clara.

• Inclusão de obtenção de recursos financeiros para execução do objeto (vedado

pela legislação).

• Materiais e serviços sem previsão de quantidade (vedado pela legislação).

• Quantidade de materiais e serviços inconsistentes com os projetos (básico,

executivo, termo de referência).



Critérios técnicos adotado de julgamento:

• Observar Edital Genérico. Ex. compra de merenda escolar. Falta de itens e falta de

quantidade. É vedado pela legislação quando não tem “quantidade”.

• Termo de Referência – especificação do objeto é o mesmo do contrato.

• Bens e serviços com a marca ou características exclusivas, sem justificativa técnica

(vedado pela legislação).

• Prazo e condições para entrega do objeto.

• Definição de sanções para caso de inadimplemento contratual.

• Contratação de serviços tem que ser fiscalizado à execução. O Edital tem que trazer

etapas/desembolso e as especificidades do objeto.

• O Edital tem que falar o que quer receber e onde receber.

• Tem objeto que o prazo se encerra em 12 meses. Ex. compra de computadores no

Edital tem que está previsto como será feito a manutenção.

• O contrato pode ser prorrogado entretanto na data da prorrogação deve ser

analisado si é vantajoso para administração pública.



Requisitos de Habilitação:

• Habilitação Jurídica – regularidade fiscal e previdenciária; qualificação técnica;

habilitação econômico-financeira.

• Preço exequível – custo zero (vedado).

• Análise da aceitabilidade das propostas e dos aspectos referentes ao pagamento.

• Critério de reajuste para futura repactuação ou prorrogação do contrato.

• Pagamento das etapas definidas no cronograma físico-financeiro.

• Condições de recebimento do objeto da licitação.



 Observar margem de 25% para compras e serviços e 50% para obras e serviços de

engenharia para ME/EPP.

 Planejamento de Compras

Todo inicio do ano o órgão público libera o planejamento de compras.

 Concorrência - Obras e serviços de engenharia de R$ 150.000,00 a R$

1.500.000,00.

 A Administração deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de

natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

 Ajuste de conduta com o gestor e o MP.

 Dotação Orçamentária – RDC.



Fase de Controle

Sistema Registro de Preços

• Existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a

legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro

preferência em igualdade de condições.

• O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá

ser informatizado.

• Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em

razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.



Fase de Controle

Sistema Registro de Preços

Nas compras deverão ser observadas, ainda:

• I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

• II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do

consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível,

mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;

• III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do

material.

• O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta

Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no

mínimo, 3 (três) membros.



Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em

quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela

Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado,

seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação,

podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de

licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de

licitação previstos no inciso IX do art. 24. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm


Ata de Registro de Preço

Adesão às Atas de Registro de Preços do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde (MS) por intermédio da Secretaria Executiva/Departamento de

Logística em Saúde tem registrado preços de diversos insumos para a saúde, o que permite

a qualquer órgão federal, estadual ou municipal adquirir os itens registrados pelas mesmas

condições e preços ofertados ao MS.

Os órgãos já podem adquirir:

• medicamentos

• equipamentos hospitalares

• materiais médico-hospitalares, dentre outros.

A relação completa de itens está disponível no sítio:

Relação das atas de registro de preços vigentes -

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6749



Ata de Registro de Preço

Vigência da Ata:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço é de até 12 meses já computadas as

devidas prorrogações.

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6749



Registro de Preço

Art. 15. da Lei 8666/93 As compras, sempre que possível, 

deverão: (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Vigência)

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as

condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor

privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as

peculiaridades do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da

Administração Pública.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2743.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3931htm.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm


Algumas vantagens de fazer adesão a uma ata de registro de preços são:

• Adequação à imprevisibilidade do consumo - Esse procedimento de compra é adequado

à imprevisibilidade de consumo, pois como não há a obrigatoriedade da contratação, a

Administração poderá registrar os preços e, somente quando houver a necessidade,

efetivar a contratação.

• Redução do volume de estoque - O Registro de Preços propicia a redução de volume de

estoque, pois a Administração deve requisitar o objeto cujo preço foi registrado somente

quando houver demanda, sem a necessidade de manter estoques. Estes ficarão a cargo

do fornecedor, que deve estar preparado para realizar as entregas, na periodicidade

determinada na ata, quando demandado.

• Agilidade nas aquisições - Com o Registro de Preços as aquisições ficarão mais ágeis,

pois a licitação já estará realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas, os

preços e os respectivos fornecedores já estarão definidos. Sendo assim, a partir da

necessidade o Órgão interessado somente solicitará a entrega do bem ou prestação do

serviço e o fornecedor deverá realizar o fornecimento conforme condições

anteriormente ajustadas

Ata de Registro de Preço - Vantagens
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