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20 DICAS DE LICITAÇÃO PARA PROCURADORIAS 

DICA 1 - FINALIDADES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

O procedimento licitatório serve a três finalidades fundamentais: 

 Buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, que, por meio da competitividade entre 
os interessados, oferece à administração uma gama de opções de contratantes. Atente-se que proposta 
mais vantajosa não é o mesmo que proposta com melhor preço. É por meio dos critérios tipos de licitação 
e das especificações do caso concreto é que é possível saber qual proposta mais satisfatória 

 Oferecer iguais condições a todos que queiram contratar com a Administração, promovendo, em nome 
da isonomia, a possibilidade de participação no certame licitatório de quaisquer interessados que 
preencham as condições previamente fixadas no instrumento convocatório. 

 Promover o desenvolvimento nacional sustentável (incluída pela Lei n. 12.349/2010). 

 

DICA 2 - ENTIDADES QUE SE SUJEITAM AO DEVER DE LICITAR 

As entidades obrigadas a licitar estão previstas no art. 37, XXI da CF e no art. 1º da lei 8.666/93. São elas:  

 Entes da Administração direta;  
 Entidades da Administração indireta, inclusive Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 
 Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios;  
 Fundos especiais da Administração Pública.  

São exceções ao dever de licitar: 
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Administração
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 Organizações Sociais, salvo se para contratos com utilização direta de verbas provenientes de 
repasses voluntários da União 

 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) 
 OAB 

DICA 3 - PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA  

 

Princípios Explícitos: 

 Legalidade: procedimento formal e vinculado à lei 
 Impessoalidade: a administração deve buscar ao bem comum, de forma a proibir-se discriminações 

impertinentes e promoções pessoais; 
 Moralidade: impõe ao particular e ao Administrador um comportamento honesto, ético e probo; 
 Igualdade: evita-se o tratamento diferenciado devido a fatores irrelevantes ao cumprimento do 

contrato. A legislação estabelece preferências, bem como tratamentos diferenciados com a 
finalidade de assegurar a concretização deste princípio, bem como visando o bem comum; 

 Publicidade: a administração deve buscar ser transparente, de modo que a regra seja a acessibilidade 
ao público dos atos que compõe o procedimento licitatório, exceto o conteúdo das propostas até a 
respectiva sessão; 

 Probidade: boa-fé, honestidade dos administradores em relação aos licitantes à Administração, de 
modo que a sua atuação esteja voltada a alcançar a proposta mais vantajosa possível ao interesse 
administrativo; 

 Vinculação ao instrumento convocatório: o edital é como se fosse a lei do procedimento licitatório, 
vinculando todos os participantes da contratação; 

 Julgamento objetivo: representa o julgamento técnico das propostas conforme os critérios 
estabelecidos no edital; 

Princípios implícitos: 

 Competitividade: versa que a competitividade entre os licitantes deve imperar, de modo que as 
restrições e condições previstas no edital são aquelas estritamente necessárias para o cumprimento 
das obrigações previstas e do interesse público; 

 Formalidade: o procedimento licitatório deve seguir a forma prescrita em lei. Todavia, não se trata 
de princípio absoluto, tendo em vista que não há nulidade sem prejuízo (pás de nullité sans grief). 

 Sigilo das propostas: os atos do procedimento licitatório são públicos e acessíveis, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Devassar o sigilo da proposta é crime (o art. 94 
da Lei 8.666/1993); 

 Adjudicação compulsória ao vencedor: é o ato de atribuir objeto da licitação ao vencedor; 
 Eficiência: dispõe que a licitação deve ocorrer de forma célere, econômica, efetiva; 
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DICA 4 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

Ocorre quando do final do julgamento das propostas, dois ou mais licitantes empatarem. O empate é 
resolvido por meio de uma lista de critérios, preferindo-se, sucessivamente, os bens e serviços: 

 

Os três primeiros critérios atendem ao desenvolvimento nacional, ao passo que o último, busca favorecer a 
contratação de deficientes ou reabilitados da Previdência social.  

O art. 3º, §1º, II da lei 8.248/91 também prevê lista de preferência quanto às aquisições de bens e serviços 
de informática e automação: 

Art. 3o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou 
indireto da União darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e 
automação, observada a seguinte ordem, a:            

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;           (Redação dada pela Lei nº 10.176, 
de 2001) 

II - bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma a ser definida 
pelo Poder Executivo  

produzidos no País

produzidos ou 
prestados por 

empresas brasileiras

produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País.

produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação
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DICA 5 - MARGEM DE PREFERÊNCIA  

A margem de preferência é um percentual em que ainda que uma proposta seja inferior a outra, será 
considerada vencedora, desde que incida em determinados critérios estabelecidos em lei. São eles: 

 

A referida margem será definida pelo Poder Executivo federal, não podendo sua soma com a margem de 
preferência ultrapassar o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos 
manufaturados e serviços estrangeiros. 

A margem de preferência normal pode ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários 
dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul (art. 3º, §10).  

A margem de preferência deve ser baseada em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 
anos, levando em consideração:  

 A geração de emprego e renda;  
 O efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; 
 O desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País;  
 O custo adicional dos produtos e serviços; e  
 Em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.  

A margem de preferência não se aplica aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação 
no País seja inferior:  

 à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou  
 quanto a bens de natureza divisível, em que o edital prevê cotação de quantidade inferior à 

demandada para ampliar a competitividade.  

Margem de Preferência 

produtos manufaturados e para serviços nacionais que 
atendam a normas técnicas brasileiras (poderá ser 

estabelecido margem de preferência adicional); 

bens e serviços produzidos ou prestados por empresas 
que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 
de acessibilidade previstas na legislação
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DICA 6 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS E PEQUENO 

PORTE (EPP)  

A fim de promover o desenvolvimento sustentável a lei 8.666/93 estabelece tratamento diferenciado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. Destaca-se:  

 preferência na contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, como critério de 
desempate.   

 espécie de “margem de preferência”, ao dispor que as propostas apresentadas pelas MEs e EPPs até 
10% superiores à proposta mais bem classificada, serão consideradas empatadas com a melhor 
proposta (art. 44, §1º).  No pregão, somente será considerado empate se a proposta da ME ou EPP 
for até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada.  

Ademais, o art. 45 da LC 123/2006 dispõe que em caso de empate, real ou ficto, os seguintes procedimentos 
a serem adotados:  

 a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 

 não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I 
do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei 
Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão (art. 45, §3º, LC 123/2006).  

Essas medidas só se aplicam quando o licitante vencedor não for uma ME ou EPP (art. 45, §2º).  

DICA 7 - PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO  

Somente poderão ser licitadas obras e serviços quando houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente (art. 7º, §2º).  

O projeto básico é conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de execução (art. 6º, IX).   
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Para a execução de obras e serviços, a licitação deve obedecer a seguinte sequência: 

 

É vedada a participação, direta ou indireta, na licitação ou na execução da obra ou do serviço e do 
fornecimento de bens a ele necessários, dos seguintes agentes (art. 9º):  

 o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  
 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 

ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  

 servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

A lei admite que nos dois primeiros casos, haja sua participação na licitação de obra ou serviço, ou na 
execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada (art. 9º, §2º).  

Conforme entendimento do STJ, a empresa que tenha servidor da entidade contratante ou responsável pela 
licitação em seus quadros não pode participar da licitação ou execução do objeto a, ainda que o servidor 
esteja licenciado:  

Não pode participar de procedimento licitatório, a empresa que possuir, em seu quadro de 
pessoal, servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação 
(Lei nº 8.666/93, artigo 9o, inciso III).  

O fato de estar o servidor licenciado, à época do certame, não ilide a aplicação do referido 
preceito legal, eis que não deixa de ser funcionário o servidor em gozo de licença. (REsp 
254.115/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/06/2000, DJ 14/08/2000)  

A licitação para contratação de obras e serviços exige ainda, além do projeto básico (art. 7º, §2º):  

 orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;  
 previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações - exige-se apenas 

previsão na lei orçamentária ou em créditos adicionais, não sendo necessário disponibilidade 
financeira;  

 que o produto dela esperado esteja contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que 
trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso (ou seja, quando a obra ou serviço 
ultrapassar o um exercício financeiro);  

Ademais, quando o empreendimento exigir licenciamento ambiental, o projeto básico deve conter o Estudo 
de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, quando for o caso (EIA-RIMA).  

Projeto Básico Projeto Executivo
Execução da obra ou 

serviço
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As obras e serviços destinados aos mesmos fins devem ter projetos padronizados por tipos, categorias ou 
classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências 
específicas do empreendimento (art. 11).  

DICA 8 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

A terceirização é um tipo de contrato em que o tomador remunera a empresa terceirizada para que esta 
mobilize seus empregados em prol de uma atividade prevista no contrato  

Os empregados não possuem vínculo jurídico com a tomadora de serviços, mas com a empresa de 
terceirização contratada, não havendo relação de pessoalidade e subordinação jurídica com o ente público.  

 

No que concerne às atividades passíveis de terceirização, ressalta-se a referida tese em sede de repercussão 
geral do STF: 

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando 
relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, 
compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) 
responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por 
obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Relator(a):  Min. 
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018). 

Dessa forma, conclui-se que é cabível a terceirização quanto a qualquer tipo de atividade da Administração 
Pública contratante, exceto as atividades típicas de estado previstas na Constituição Federal.  

DICA 9 - FASES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

O procedimento licitatório previsto na lei 8.666/93 possui duas fases:  

 Fase interna: acontece nas entidades ou órgãos que realizarão o procedimento licitatório, 
constituindo uma fase preparatória. Integram a fase interna, de forma exemplificada: a requisição do 
objeto, a estimativa do valor, a autorização de despesa, a designação da comissão de licitação, a 
elaboração da minuta do instrumento convocatório e da minuta do contrato, a análise jurídica das 
minutas, dentre outros;  

 Fase externa: tem início com a publicação do instrumento convocatório, dando ciência da licitação 
aos interessados. Essa fase é constituída pelos atos de abertura, habilitação, classificação 
(julgamento), homologação e adjudicação.  
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Em procedimentos diversos, pode haver algumas mudanças e inversões na ordem da fase externa do 
procedimento licitatório.  

DICA 10 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

A Administração Pública poderá manter uma comissão permanente ou instituir comissão especial para 
realização da habilitação preliminar, da inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, e 
julgamento das propostas.  

A comissão de licitação será formada por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) servidores 
qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação 
(art. 51), para a investidura de, no máximo, 1 (um) ano, vedada a ==1257e1== recondução de todos os membros 
para a mesma comissão no período subsequente.  

Dessa forma, é possível reconduzir dois membros para a mesma comissão do próximo período, substituindo 
o terceiro. A vedação refere-se a reconduzir todos ao mesmo tempo para a mesma comissão.  

Especificamente quanto ao convite, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de 
pessoal disponível, a Comissão de licitação poderá ser substituída por apenas um servidor formalmente 
designado pela autoridade competente. 

Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata 
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão (art. 51, §3º).  

No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação 
ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não (art. 51, §5º). 

DICA 11 - MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

As modalidades da licitação são espécies de procedimentos com formalidades específicas para se ajustar ao 
vulto e às peculiaridades dos objetos a serem contratados.  

 

 MODALIDADES CONFORME O VALOR DA CONTRATAÇÃO 

  Obras e serviços de engenharia  Compras e demais serviços  

Concorrência  + de R$ 3,3 milhões + R$ 1,43 milhões 

Tomada de Preços  Até R$ 3,3 milhões Até R$ 1,43 milhões 

Convite  Até R$ 330 mil  Até R$ 176 mil  
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Dispensa por baixo valor  Até R$ 33 mil  Até R$ 17,6 mil  

No caso de licitação realizada por consórcio público, aplicar-se-á o dobro destes valores quando formado por 
até três entes da federação e, o triplo, quando formado por maior número (art. 23, §8º). 

Ademais, a concorrência deverá ser a modalidade adotada, independentemente do valor do contrato, nos 
seguintes casos:  

 na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19;  
 nas concessões de direito real de uso;  
 nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a 

tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores 
ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País.   

Há outras hipóteses na legislação especial que exigem a concorrência, assim como na concessão de serviço 
público.   

DICA 12 - PREGÃO (LEI 10.520/2002)  

O pregão foi criado para ser utilizado nas aquisições de bens e serviços comuns (aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 
no mercado), não levando em conta o preço do objeto a ser contratado ou sua complexidade. 

 

O TCU admite a utilização do pregão também para serviços de engenharia considerados comuns:  

SÚMULA TCU 257: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra 
amparo na Lei 10.520/2002.  

O pregão poderá ser presencial ou eletrônico (art. 2º, §1º). No âmbito da Administração Pública Federal 
direta, de suas autarquias, fundações e fundos especiais, a utilização do pregão na modalidade eletrônica é 
obrigatória (Decreto 10.024/2019, art. 1º, §1º), salvo, mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, quando comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na 
realização da forma eletrônica.  

O pregão poderá ser utilizado ainda para compras e contratações de bens e serviços comuns quando 
realizados pelo sistema de registro de preços (art. 11). O critério de julgamento, na modalidade pregão, será 
sempre o menor preço da proposta, observados os demais critérios definidos no edital (art. 4º, X).  

No pregão, é vedada a exigência de (art. 5º):  
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 garantia de proposta (ao contrário do que ocorre na lei 8.666/93);  
 aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e  
 pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão 

superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia 
da informação, quando for o caso.  

DICA 13 - REGRAS PARA A ALIENAÇÃO DE BENS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

As regras para alienação os bens da Administração Pública se encontram no art. 17 da lei 8.666/93 e são 
resumidas da seguinte forma:  

 Desafetação: o bem público não pode estar “afetado” a uma finalidade pública, ou seja, deve ter 
caráter de bem dominical;  

 Interesse público devidamente justificado;  
 Avaliação prévia;   
 Licitação (modalidade concorrência para bens imóveis, salvo as hipóteses do art. 19, e leilão para os 

bens móveis inservíveis de valor até R$ 1.430.000,00);  
 Autorização legislativa para os bens imóveis das pessoas de direito público.  

Os três primeiros requisitos são exigidos para a alienação de todas as espécies de bens da Administração 
Pública. As principais diferenças se encontram no quarto e quinto requisitos quanto à alienação de bem 
móvel e imóvel, podendo ser apresentadas sistematicamente:  

ESPÉCIE DE BEM ALIENADO  MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
NECESSIDADE DE 

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA  

Bens imóveis em geral  Concorrência Sim  

Bens imóveis adquiridos em procedimento judicial 
ou dação em pagamento  

É permitido o leilão Não  

Bens móveis em geral Não há regra expressa Não  

Bens móveis inservíveis (valor até R$ 1.430.000) e 
produtos legalmente apreendidos ou penhorados  

É permitido o leilão  Não  

Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do 
recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação (art. 18).  

Na concorrência para a venda de bens imóveis, é vedada, à Administração Pública, a fixação de 
caução em valor diverso do estabelecido no art. 18 da Lei n. 8.666/1993. REsp 1.617.745-DF, Rel. 
Min. Og Fernandes, Rel. Acd. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por maioria, julgado em 
22/10/2019, DJe 16/04/2020. 
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DICA 14 - CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO)   

Conforme art. 37, XXI, CF, a regra da licitação só pode ser excepcionada pela lei. Desta forma, a lei 8.666/93 
previu hipóteses de contratação direta, quando será dispensada, dispensável ou inexigível a licitação. Vale 
lembrar que, para contratos de concessão e permissão de serviços públicos, o art. 175 da CF, veda a 
contratação direta, sendo sempre exigível a licitação.  

 

As hipóteses de contratação direta previstas na lei são:  

 Licitação dispensada (art. 17): a própria lei dispensa a licitação, sendo proibida a sua realização pelo 
Poder Público;  

 Licitação dispensável (art. 24): a lei possibilita ao administrador dispensar a licitação, cabendo a este 
a decisão discricionária entre a sua realização ou não;  

 Licitação inexigível: a licitação é juridicamente impossível por impossibilidade de competição em 
razão da inexistência de pluralidade de potenciais interessados.  

O processo de dispensa ou inexigibilidade exige os seguintes elementos (art. 26, parágrafo único):  

 caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública 
que justifique a dispensa, quando for o caso;  

 razão da escolha do fornecedor ou executante;  
 justificativa do preço;  
 documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.  

DICA 15 - LICITAÇÃO DISPENSADA (ART. 17)  

A licitação dispensada representa casos em que a Administração não poderá licitar, pois a dispensa já foi 
realizada pela própria lei. O rol de hipóteses de licitação dispensada é taxativo e diz respeito aos casos de 
alienação de bens.  

Tendo em vista a relevância do assunto, a dica se baseia na leitura atenta e integral das hipóteses de licitação 
dispensada, conforme se segue. 

Casos de licitação dispensada para bens imóveis (art. 17, I): 

 a) Dação em pagamento;  
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b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;  

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta 
Lei (cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço 
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia); 

 d) investidura*; 

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo;  

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente 
utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; g) procedimentos de 
legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante 
iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-
se tal atribuição;  

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização 
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;  

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da 
União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 
11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos 
legais.  

Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I deste artigo, cessadas as razões que 
justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua 
alienação pelo beneficiário (art. 17, §1º).  

Casos de licitação dispensada para bens imóveis (art. 17, II): 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua 
oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de 
alienação;  

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;  

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica; d) 
venda de títulos, na forma da legislação pertinente;  

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração 
Pública, em virtude de suas finalidades;  
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f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, 
sem utilização previsível por quem deles dispõe.  

Por fim, a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, 
os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, 
sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado (art. 17, §4º).  

DICA 16 - LICITAÇÃO DISPENSÁVEL (ART. 24)  

As hipóteses de licitação dispensável mais cobradas em prova são: 

 para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais);   
 para outros serviços e compras de valor até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais);  

Os limites previstos serão o dobro para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, 
sociedade de economia mista, empresa pública e por Agências Executivas (autarquias e fundações públicas 
qualificadas), ou seja, R$ 66.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 35.200,00 para outros serviços 
e compras.  

 Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação. 

 

A situação emergencial pode ser produzida pelo comportamento atribuído 
ao agente público, por meio de uma ação ou omissão, o que se convencionou 
chamar de emergência fabricada. A intenção do agente público é contratar 
com terceiro por dispensa de licitação, fraudando o princípio licitatório. 
Mesmo com a emergência fabricada, é possível a contratação por meio de 
dispensa de licitação com base no art. 24, IV, tendo em vista que o interesse 
da coletividade não pode ser prejudicado pela conduta ilegal do agente, 
deixando a Administração sem o produto, serviço ou parcela da obra. 
Entretanto, após a contratação, a Administração deve apurar a 
responsabilidade do agente público que deu causa à emergência. 

 Licitação deserta: quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, 
não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas;  

 Licitação fracassada: quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente 
superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos 
oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a 
situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante 
do registro de preços, ou dos serviços;  
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Licitação deserta x licitação fracassada: Licitação deserta é aquela em que 
não aparecem interessados no objeto do contrato. Já na licitação 
fracassada existem interessados participando da licitação, porém, todos 
são inabilitados ou desclassificados (art. 48, §3º). 

DICA 17 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART. 25)  

A inexigibilidade de licitação ocorre quando não há possibilidade de competição. Essa inviabilidade pode ser 
fática ou jurídica:  

 Inviabilidade fática de competição (ou impossibilidade quantitativa): produto ou serviço fornecido 
por apenas um fornecedor (ex.: fornecedor exclusivo);  

 Inviabilidade jurídica de competição (ou impossibilidade qualitativa): ausência de critérios objetivos 
para definir a melhor proposta, sendo inviável o estabelecimento de julgamento objetivo (ex.: 
contratação de artista).  

A contratação direta em caso de inexigibilidade de licitação é de caráter vinculado, tendo em vista que não 
há possibilidade de competição. As hipóteses de inexigibilidade de licitação estão previstas no art. 25 da lei 
8.666/93, em um rol exemplificativo. São elas: 

 Fornecedor exclusivo (art. 25, I): aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão 
de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;  A exclusividade pode 
ser absoluta, quando existe apenas um fornecedor em todo o país, ou relativa, quando a 
exclusividade de fornecimento é verificada dentro da praça em que será realizada a licitação.   

 Serviços técnicos especializados de natureza singular com fornecedor de notória especialização 
(art. 25, II): contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação;  

 Artista consagrado (art. 25, III): Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. A análise da “consagração” do artista deve levar em consideração o local da atividade 
artística a ser realizada e o tempo da contratação, tendo em vista que a consagração varia no tempo 
e espaço.  

DICA 18 - LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA COVID-19  

A Lei 13.979 de 2020, editada no contexto da pandemia e já alterada por outros diplomas normativos, previu 
normas excepcionais relativas à licitação apenas no que diz respeito à aquisição de bens, serviços (inclusive 
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de engenharia) e insumos destinados ao enfrentamento da emergência na saúde pública. Essas normas a 
respeito da licitação se encontram nos arts. 4º a 4º-I da referida lei.  

Ocorre que todos esses dispositivos citados foram inseridos ou alterados pela MP 926/2020 e, portanto, 
dependem de aprovação pelo Congresso Nacional para que tenham caráter definitivo.  

Vale destacar ainda que, ainda que aprovada a MP 926/2020, tais normas são transitórias e somente se 
aplicam durante o período em que perdurar o contexto de calamidade pública decorrente de emergência na 
saúde pública causada pela COVID-19. Uma vez extinta a pandemia global, a lei perde a sua eficácia.  

Desse contexto, extrai-se algumas conclusões: 

 É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública.  

 Apenas as contratações relacionadas ao combate da COVID-19 é que podem ser realizadas por 
dispensa.  

 Não houve menção à contratação de obras na referida regulamentação 

O art. 4º-B, por sua vez, criou uma espécie de presunção legal do preenchimento dos requisitos para a 
dispensa de licitação:  

Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas 
as condições de: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)  

- ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)  

- necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020)  

- existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)  

- limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)  

DICA 19 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC – 

LEI 12.462/2011)  

A adoção do RDC deverá constar expressamente do instrumento convocatório e resultará no afastamento 
das normas contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos na 
Lei (art. 1º, §2º).  

O RDC pode ser adotado nas seguintes situações (art. 1º):  



 

 

 

 

 

17 
20 

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);  

V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.   VI - das obras 
e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de 
estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo;  

VI - das ações no âmbito da segurança pública;  

VII - das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou 
ampliação de infraestrutura logística; e  

VIII - dos contratos a que se refere o art. 47-A (contratos de locação de bens móveis e imóveis, 
nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou sem 
aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela 
administração).  

IX - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação.  

Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações e aos contratos necessários à 
realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa, 
ciência e tecnologia (§ 3º) 

 

Durante o período de calamidade pública, decorrente da Pandemia da Covid-19, a MP 961/2020 autorizou a 
utilização do RDC em qualquer tipo de contratação.  

Assim, qualquer órgão e entidade pode substituir as regras da Lei 8.666/1993 pelo RDC, não importa qual 
seja o objeto da licitação (quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações).  
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Essa disposição da MP, porém, é temporária e não modificou expressamente a redação da Lei 12.462/2011 
(Lei do RDC). Por isso, para fins de concursos, ainda vale a regra de que o RDC se aplica a situações específicas 
(exceto se a pergunta for realizada no contexto da calamidade pública da Covid-19). 

Objetivos do RDC (art. 1º, §1º):  

 ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; 
 promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios 

para o setor público; 
 incentivar a inovação tecnológica; 
 assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração pública.  

Diretrizes do RDC (art. 4, caput):  

 padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho 
e, quando for o caso, às condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas;  

 padronização de instrumentos convocatórios e minutas de contratos, previamente aprovados pelo 
órgão jurídico competente;  

 busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios, diretos e 
indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao 
desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual 
relevância;  

 condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento compatíveis com as condições do 
setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável conforme desempenho, na 
forma do art. 10;  

 utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos constantes das propostas oferecidas pelos 
licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, 
conservação e operação do bem, serviço ou obra, desde que não se produzam prejuízos à eficiência 
na execução do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a 
contratação; e  

 parcelamento do objeto, visando à ampla participação de licitantes, sem perda de economia de 
escala.  

 ampla publicidade, em sítio eletrônico, de todas as fases e procedimentos do processo de licitação, 
assim como dos contratos, respeitado o art. 6º desta Lei.    

O art. 4º, §1º estabelece ainda os valores a serem promovidos pelas contratações realizadas pelo RDC, 
destacando-se a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento nacional sustentável, a inclusão e 
acessibilidade para pessoas com deficiência, a proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e 
imaterial e o respeito às legislações urbanísticas.   

Neste sentido, o impacto negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial 
tombados deverá ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsável, na 
forma da legislação aplicável (art. 4º, §2º). 
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DICA 20 - DISPOSIÇÕES ACERCA DAS LICITAÇÕES NO RDC  

Orçamento para contratação: Regra geral, o orçamento previamente estimado para a contratação será 
sigiloso e tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, salvo nas hipóteses 
em que em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto (art. 6º, caput e §1º).  

Aquisição de bens (indicação de marca): Na licitação para aquisição de bens, a Administração poderá indicar 
marca ou modelo, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses (art. 7º, I):  

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; 

 b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor for a única 
capaz de atender às necessidades da entidade contratante; ou 

 c) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser melhor compreendida pela identificação 
de determinada marca ou modelo aptos a servir como referência, situação em que será 
obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”;  

Obras e serviços de engenharia e  contratação integrada: No RDC, na execução indireta de obras e serviços 
de engenharia, pode ser adotado o regime de contratação integrada. O referido regime compreende a 
elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo. Ademais, compreende a execução de obras 
e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto (art. 9º, §1º). 

Poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto 
envolva, pelo menos, uma das seguintes condições (art. 9º):  

I - inovação tecnológica ou técnica; 

 II - possibilidade de execução com diferentes metodologias;  

III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.  

As fases da habilitação e julgamento são invertidas, nos termos do art. 12. 

Critérios de julgamento (art. 18): 

 I - menor preço ou maior desconto; 

II - técnica e preço;  

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;  

IV - maior oferta de preço;  
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V - maior retorno econômico.  

Critérios de desempate (art. 29):  Os critérios de desempate são, na ordem:  

 

Procedimentos finais da licitação: negociação direta e fase recursal única.  

disputa final, em que os 
licitantes empatados 

poderão apresentar nova 
proposta fechada em ato 
contínuo à classificação; 

a avaliação do desempenho 
contratual prévio dos licitantes, 

desde que exista sistema objetivo 
de avaliação instituído

os critérios de favorecimento 
estabelecidos no art. 3º da Lei nº 

8.248, de 23 de outubro de 1991, e 
no § 2º do art. 3º da Lei nº 

8.666/93; e 4º) sorteio. 
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