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1. O QUE É LICITAÇÃO?

Licitação é o conjunto de procedimentos administrativos para

as compras ou serviços contratados pelos governos Federal,

Estadual ou Municipal.

Ou seja, processo formal de competição entre os

interessados a vender ou prestar serviços para a

Administração Pública.

2. QUEM REALIZA LICITAÇÃO?

Todos os entes públicos, de todas as esferas, através de

quaisquer de suas unidades da administração pública.

No Brasil são mais de 64.000 entes governamentais que

devem utilizar-se dos procedimentos de licitação para

aquisição de produtos e serviços.

3. LICITAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 37. (...)

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.



4. LEIS DE LICITAÇÃO

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993;

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

(LEI DO PREGÃO);

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021;

5. DEMAIS LEIS APLICADAS À LICITAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE

2006;

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016

(LEI DAS ESTATAIS);

6. LEI Nº 8.666/93

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública e dá outras providências.

A Lei nº 8.666/93 estabelece normas gerais sobre

licitações e contratos administrativos pertinentes a

obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Além dos órgãos da administração direta, estão

subordinados à Lei nº 8.666/93, 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.



8. LEI Nº 8.666/93 – TIPOS DE LICITAÇÃO

O julgamento das propostas deve ser objetivo, devendo a

Comissão de Licitação ou o responsável realizá-lo em

conformidade com os tipos de licitação, os critérios

previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo

com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a

possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de

controle.

Constituem tipos de licitação (exceto concurso):

I) menor preço, quando o critério de seleção da proposta

mais vantajosa para a Administração determinar que

será vencedor o licitante que apresentar a proposta de

acordo com as especificações do edital ou convite e

ofertar o menor preço;

II) melhor técnica;

III) técnica e preço;

IV) maior lance ou oferta, nos casos de alienação de

bens ou concessão de direito real de uso.

11. LEI Nº 8.666/93 – MODALIDADES DE LICITAÇÃO

I) Concorrência: modalidade de licitação entre quaisquer

interessados que, na fase inicial de habilitação

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de

qualificação exigidos no edital para execução de seu

objeto.

Acima de R$ 3.300.000,00, para obras e serviços de

engenharia;

Acima de R$ 1.430.000,00, para demais compras e

serviços.



II) Tomada de Preços: modalidade de licitação entre

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a

todas as condições exigidas para cadastramento até o

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,

observada a necessária qualificação.

Até R$ 3.300.000,00, para obras e serviços de engenharia.

Até R$ 1.430.000,00, para demais compras e serviços.

III) Convite: modalidade de licitação entre interessados,

cadastrados ou não, convidados em número mínimo de

3 pela unidade administrativa, a qual afixará, em local

apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá

aos demais cadastrados na correspondente especialidade

que manifestarem seu interesse com antecedência de até

24 horas da apresentação das propostas.

Até R$ 330.000,00, para obras e serviços de engenharia.

Até R$ 176.000,00, para demais compras e serviços.

IV) Concurso: modalidade de licitação entre quaisquer

interessados para escolha de trabalho técnico, científico

ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou

remuneração aos vencedores, conforme critérios

constantes de edital publicado na imprensa oficial com

antecedência mínima de 45 dias.

V) Leilão: modalidade de licitação entre quaisquer

interessados para a venda de bens móveis inservíveis

para a administração ou de produtos legalmente

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens

imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior

lance, igual ou superior ao valor da avaliação.



15. LEI Nº 10.520/02 – MODALIDADES DE LICITAÇÃO

V) Pregão: modalidade de licitação do tipo menor preço, para

aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o

valor estimado, e a disputa é feita por propostas e lances

sucessivos, em sessão pública, presencial ou eletrônica.

Bens e serviços comuns são aqueles rotineiros, usuais, sem

maiores complexidade e cuja especificação é facilmente

reconhecida pelo mercado.

I) sem limite de valores;

II) sempre tipo menor preço;

III) disputa por lances, os licitantes tem a oportunidade de dar

lances sobre as propostas escritas. A administração pode

negociar diretamente com os licitantes visando a proposta

mais vantajosa.

IV) Inversão de fases, primeiro o julgamento das propostas

e somente se abre os envelopes de documentação da

classificada em primeiro lugar;

V) recurso único;

VI) saneamento de falhas;

VII) Pregão eletrônico, com acesso e participação

ampliado, facilitando a participação de mais empresas, de

qualquer lugar, com mais economia, bastando estar

conectado à Internet, em processo transparente que pode

ser acompanhado por todos;

VIII) Mais agilidade, facilidade e desburocratização de todo

o processo administrativo de licitação.



19. LEI Nº 8.666/93 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Processo licitatório cuja finalidade é registrar o preço de

determinado material ou serviço em Ata de Registro de

Preços, em quantidade estimada, condicionando que o

licitante vencedor, registre seu preço por um determinado

período, não superior a 12 meses, e sempre que solicitado

este deverá fornecer à Administração Pública pelo preço

registrado.

No Sistema de Registro de Preços a Administração não é

obrigada a contratar, adquirindo os bens ou serviços. O

licitante assume a obrigação, mas a Administração não.

Com a Ata de Registro de Preços a Administração compra ou

contrata se quiser, quando quiser e na quantidade que quiser,

dentro dos quantitativos máximos licitados e do prazo da

validade da ata.

O Sistema de Registro de Preços pode ser adotado

somente para duas modalidades, Concorrência e Pregão.

21. LEI Nº 8.666/93 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

I) para obras e serviços de engenharia de até

R$33.000,00, desde que não se refiram a parcelas de

uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e

serviços da mesma natureza e no mesmo local que

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II) para outros serviços e compras de até R$17.600,00,

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa

ser realizada de uma só vez;

III) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;



IV) 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 dias consecutivos e ininterruptos,

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada

a prorrogação dos respectivos contratos;

V) 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;

VI) quando a União tiver que intervir no domínio econômico

para regular preços ou normalizar o abastecimento;

VII) 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;

VIII) para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público

interno, de bens produzidos ou serviços prestados por

órgão ou entidade que integre a Administração Pública e

que tenha sido criado para esse fim específico em



data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço

contratado seja compatível com o praticado no mercado;

IX) quando houver possibilidade de comprometimento da

segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do

Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa

Nacional;

X) para a compra ou locação de imóvel destinado ao

atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas

necessidades de instalação e localização condicionem a sua

escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de

mercado, segundo avaliação prévia;

XI) na contratação de remanescente de obra, serviço ou

fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde

que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e

aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante

vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente

corrigido;

XII) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros

gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização

dos processos licitatórios correspondentes, realizadas

diretamente com base no preço do dia;

XIII) na contratação de instituição brasileira incumbida

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou

do desenvolvimento institucional, ou de instituição

dedicada à recuperação social do preso, desde que a

contratada detenha inquestionável reputação ético-

profissional e não tenha fins lucrativos;

XIV) para a aquisição de bens ou serviços nos termos de



acordo internacional específico aprovado pelo Congresso

Nacional, quando as condições ofertadas forem

manifestamente vantajosas para o Poder Público;

XV) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos

históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis

ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

XVI) para a impressão dos diários oficiais, de formulários

padronizados de uso da administração, e de edições técnicas

oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a

pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou

entidades que integrem a Administração Pública, criados para

esse fim específico;

XVII) para a aquisição de componentes ou peças de origem

nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de

equipamentos durante o período de garantia técnica, junto

ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal

condição de exclusividade for indispensável para a

vigência da garantia;

XVIII) nas compras ou contratações de serviços para o

abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas

ou tropas e seus meios de deslocamento quando em

estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou

localidades diferentes de suas sedes, por motivo de

movimentação operacional ou de adestramento, quando a

exiguidade dos prazos legais puder comprometer a

normalidade e os propósitos das operações e desde que

seu valor não exceda ao limite de R$176.000,00;

XIX) para as compras de material de uso pelas Forças

Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e



administrativo, quando houver necessidade de manter a

padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos

meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de

comissão instituída por decreto;

XX) na contratação de associação de portadores de

deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada

idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração

Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de

mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível

com o praticado no mercado.

XXI) para a aquisição ou contratação de produto para

pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e

serviços de engenharia, a R$660.000,00;

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de

energia elétrica e gás natural com concessionário,

permissionário ou autorizado, segundo as normas da

legislação específica;

XXIII) na contratação realizada por empresa pública ou

sociedade de economia mista com suas subsidiárias e

controladas, para a aquisição ou alienação de bens,

prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço

contratado seja compatível com o praticado no mercado;

XXIV) para a celebração de contratos de prestação de

serviços com as organizações sociais, qualificadas no

âmbito das respectivas esferas de governo, para

atividades contempladas no contrato de gestão;



XXV) na contratação realizada por Instituição Científica e

Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a

transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito

de uso ou de exploração de criação protegida.

XXVI) na celebração de contrato de programa com ente da

Federação ou com entidade de sua administração indireta,

para a prestação de serviços públicos de forma associada nos

termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em

convênio de cooperação.

XXVII) na contratação da coleta, processamento e

comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou

reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo,

efetuados por associações ou cooperativas formadas

exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda

reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais

recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com

as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.

XXVIII) para o fornecimento de bens e serviços,

produzidos ou prestados no País, que envolvam,

cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa

nacional, mediante parecer de comissão especialmente

designada pela autoridade máxima do órgão;

XXIX) na aquisição de bens e contratação de serviços

para atender aos contingentes militares das Forças

Singulares brasileiras empregadas em operações de paz

no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço

e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo

Comandante da Força;

XXX) na contratação de instituição ou organização, pública



ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de

serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural

na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei

federal;

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto

nos arts. 3o, 4o, 5o e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de

2004, observados os princípios gerais de contratação dela

constantes (Lei de Pesquisa Científica e Tecnológica).

XXXII) na contratação em que houver transferência de

tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de

Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de setembro

de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do

SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos

durante as etapas de absorção tecnológica;

XXXIII) na contratação de entidades privadas sem fins

lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras

tecnologias sociais de acesso à água para consumo

humano e produção de alimentos, para beneficiar as

famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta

regular de água.

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito

público interno de insumos estratégicos para a saúde

produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental

ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da

administração pública direta, sua autarquia ou fundação

em projetos de ensino, pesquisa, extensão,

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e

estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e

financeira necessária à execução desses projetos, ou em

parcerias que envolvam transferência de tecnologia de



produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS,

e que tenha sido criada para esse fim específico em data

anterior à Lei nº 8.666/93, desde que o preço contratado seja

compatível com o praticado no mercado;

XXXV) para a construção, a ampliação, a

reforma e o aprimoramento de estabelecimentos

penais, desde que configurada situação de grave e iminente

risco à segurança pública.

39. LEI Nº 8.666/93 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO)

I) para 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;

II) para a contratação de serviços técnicos, de natureza

singular, com profissionais ou empresas de notória

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de

publicidade e divulgação

(estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou

executivos; pareceres, perícias e avaliações em geral; assessorias ou

consultorias técnicas e auditorias financeiras ou

tributárias; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou

serviços; patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; e restauração de obras de

arte e bens de valor histórico)



III) para contratação de profissional de qualquer setor artístico,

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

42. LEI Nº 8.666/93 – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos

ou entidades da Administração Pública e particulares, em que

há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a

estipulação de obrigações recíprocas.

Subordinam-se ao regime do contrato administrativo imposto

pela Lei n° 8.666/93, além dos 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,

pelos Estados, Distrito Federal e

Municípios.

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as

condições para sua execução, expressas em cláusulas que

definam os direitos, obrigações e responsabilidades das

partes, em conformidade com os termos da licitação e da

proposta a que se vinculam.

O contrato administrativo tem as seguintes características:

formal, oneroso, comutativo e intuitu personae.

É formal porque deve ser formulado por escrito e nos

termos previstos em lei. Oneroso porque há remuneração

relativa contraprestação do objeto do contrato. Comutativo

porque são as partes do contrato compensadas

reciprocamente. Intuitu personae consiste na exigência

para execução do objeto pelo próprio contratado.



O que distingue o contrato administrativo do privado é a

supremacia do interesse público sobre o particular, que permite

ao Estado certos benefícios sobre o particular que não existe

no contrato privado. Estes benefícios ou peculiaridades são

denominados pela doutrina de cláusulas exorbitantes e são

previstas nos contratos administrativos de forma explícita ou

implícita.

Quais são as principais cláusulas exorbitantes?

I) Alteração Unilateral do Contrato

Os contratos administrativos poderão ser alterados

unilateralmente, com as devidas justificativas da

Administração Pública.

A alteração unilateral limita-se ao objeto e às cláusulas

regulamentares, significando o modo de sua execução do

contrato administrativo.

O artigo 65 da Lei n° 8.666/93 traz um rol dos motivos

sujeitos a alteração unilateral, em que o particular deverá

aceitar, preservando apenas o objeto e as cláusulas

regulamentares.

De outro lado, toda e qualquer alteração unilateral do

contrato deve conservar o equilíbrio financeiro inicial, sob

pena de enriquecimento ilícito do Estado. O contratado fica

obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizeram nas obras,

serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do

contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de

equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos.



II) Equilíbrio Financeiro

Equilíbrio financeiro é a garantia de manutenção do equilíbrio

econômico inicialmente assumido no contrato, na hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior ou

caso fortuito.

Havendo alteração unilateral do contrato que aumente os

encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer,

por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial,

mesmo que a alteração atinja somente o objeto do contrato.

III) Reajustamento de Preços

Reajustamento de preços é o aumento do valor pactuado no

contrato e previsto no edital de licitação, que visa

compensar perda decorrente da desvalorização da moeda

ou da elevação dos custos relativos ao objeto.

O índice de reajuste de preço deve ser previsto no edital e

no contrato de licitação, sob pena de não alterar esta

cláusula até o seu término, pois não trata de faculdade da

Administração e sim de acordo contratual que deve ser

observado e aplicado quando de sua aquisição.

O reajustamento de preços decorre de hipótese de fatos

imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências

incalculáveis, como, por exemplo, a desvalorização da

moeda ou o aumento real dos custos.

IV) Exceção de Contrato não Cumprido



A exceção de contrato não cumprido – exceptio non adimpleti

contractus – impede ao contratado cessar a execução do

objeto contratual por inadimplência do Estado.

O contrato de Direito Privado permite ao contratado a

paralisação da execução do objeto por inadimplência do

contratante, fato este que o distingue do contrato

administrativo porque sempre há, no seu objeto, um serviço de

natureza pública outorgada a um terceiro a sua execução.

Em face do princípio da continuidade dos serviços públicos,

não permite sua paralisação pelo contratado. Caso haja

prejuízos pela inadimplência do Estado, será o contratado

indenizado, se comprovados. O que não se permite é a

suspensão da execução dos serviços decorrentes de fatos

menores e suportados pelo contratado.

O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela

Administração decorrentes de obras, sérvios ou

fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, faculta ao

contratado o direito de optar pela suspensão do

cumprimento de suas obrigações até que seja

normalizada a situação (artigo 78, XV).

53. LEI Nº 14.133/21 – NOVA LEI DE LICITAÇÕES

A Nova Lei de Licitações 14.133/21 chegou para

implementar diversas mudanças no processo licitatório e

tornar a compra ou contratação de bens e serviços mais

rápida e eficiente.



Dentre as principais mudanças, podemos destacar a queda de

algumas modalidades de licitação, como a Carta Convite e a

Tomada de Preços, e a adição de uma nova modalidade de

licitação, o Diálogo Competitivo.

A Nova Lei de Licitações também estabelece que os processos

licitatórios serão feitos por meios eletrônicos, num processo

online. Essa passa a ser a regra, e licitações presenciais viram

a exceção.

São dispositivos que buscam agilizar todo o processo de

compra ou contratação de bens e serviços e fornecer mais

transparência para a sociedade.

A nova Lei de Licitações entrou em vigor assim que foi

sancionada, porém a revogação das normas anteriores sobre

licitações e contratos para a implementação da nova lei

ocorrerá dentro de um prazo de 2 anos. Durante esse

período, tanto as normas antigas quanto as novas vão

produzir efeitos jurídicos.

A Nova Lei de Licitações vale para a Administração Pública

federal, estadual, distrital, municipal e todos da

administração direta. Contudo, ficam de fora empresas

públicas, sociedades de economia mista e estatais regidas

pela Lei 13.303/16.

Uma das principais vantagens é que as regras licitatórias

estarão todas descritas em um só documento, a Nova Lei

de Licitações.

Além disso, a Nova Lei altera alguns dispositivos, como as

fases de licitações que busca agilizar o processo licitatório.

Outra vantagem da nova Lei de Licitações é o fato de ter



mudado a regra para os processos licitatórios que, a partir de

sua aprovação, acontecerão, como regra, de forma online,

sendo as licitações presenciais a exceção, necessitando

justificativa.

56. LEI Nº 14.133/21 – NOVA LEI DE LICITAÇÕES –

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

I) Abrangência

Uma das mudanças da Nova Lei de Licitações acontece com a

abrangência de envolvidos. Ela vale para a Administração

Pública, federal, estadual, distrital e municipal em todos os

órgãos. Por outro lado, ficam de fora as empresas públicas,

sociedades de economia mista e estatais regidas pela Lei

13.303/16.

II) Fases da licitação

Segundo a Nova Lei de Licitações, primeiro deve acontecer

a etapa de propostas e julgamento, para que só depois seja

feita a análise dos documentos de habilitação apenas da

empresa vencedora. É uma forma de agilizar o processo.

Outra questão importante abordada também no art. 17, em

seu §1º, é a autorização da realização da etapa de

habilitação antes das propostas, quando for devidamente

justificada a vantagem e desde que esteja previsto de

forma clara no edital.

O §2º do mesmo artigo trata como obrigatória a realização

das licitações por meio eletrônico. Ou seja, independente

da modalidade de licitação, a licitação eletrônica é a regra,

enquanto a licitação presencial se torna uma exceção que

depende de justificativa.



III) Modalidades de Licitação

A Nova Lei de Licitações também trouxe algumas mudanças

muito importantes no que diz respeito à definição das

modalidades de licitação.

A nova lei deixa de definir a modalidade em razão do valor do

objeto. Por essa razão, as modalidades de tomada de preços e

convite deixam de existir.

Por outro lado, as modalidades concorrência e pregão

permanecem, e serão definidos em razão da complexidade do

objeto.

Só não será aplicado quando se tratar de serviços técnicos

especializados de natureza predominantemente intelectual e

em obras e serviços de engenharia que não sejam

considerados comuns.

Modalidades de Licitação (Art. 28, da Nova Lei de

Licitações):

- Pregão;

- Concorrência;

- Concurso;

- Leilão;

- Diálogo competitivo.

O pregão será a modalidade utilizada para a contratação

de bens ou serviços comuns.

Já a concorrência é aplicável às contratações de bens,

serviços especiais e obras de engenharia.



O concurso também mantém a aplicação para a contratação

de serviço técnico, científico ou artístico.

O leilão será aplicável para alienação de bens móveis ou

imóveis.

Diálogo Competitivo: é uma nova modalidade de licitação que

pode ser utilizado para contrações de (I) inovação tecnológica

ou técnica; (II) quando houver impossibilidade do órgão ou

entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de

soluções disponíveis no mercado; (III) quando houver

impossibilidade das especificações técnicas serem definidas

com precisão suficiente pela Administração.

O diálogo competitivo deve ser utilizado para licitações que

envolvam inovações tecnológicas ou técnicas, para soluções

que dependam de adaptações das opções disponíveis no

mercado e que envolvam especificações que a

Administração não conseguir definir objetivamente.

Os procedimentos previstos na lei também deverão ser

respeitados de forma a permitir a ampla

competitividade nessa nova modalidade.

IV) Valores de Dispensa de Licitação

A Nova Lei de Licitações também estabelece novos valores

de dispensa de licitação:

Até R$100.000,00 para obras ou serviços de engenharia,

ou serviços de manutenção de veículos automotores;

Até R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para bens e outros 

serviços.



V) Valor de Referência Sigiloso

De acordo com art. 24 da Nova Lei de Licitações, o valor de

referência poderá ser sigiloso aos licitantes, desde que

justificado o interesse do órgão.

A exceção para o sigilo se dá somente nas licitações que

adotam o maior desconto como tipo de análise da proposta, já

que, nesse caso, é necessário que as empresas ofereçam

desconto sobre o valor previamente proposto pela

Administração.

VI) Modos de Disputa

A Nova Lei de Licitações também trouxe pelo menos 4 modos

de disputa para a etapa de julgamento da proposta.

São eles: o modo aberto, o modo fechado, o modo aberto

e fechado e o modo fechado e aberto.

No modo aberto, os licitantes deverão fazer a

apresentação de suas propostas, cabendo a adoção de

lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

Todos os lances são públicos e sucessivos, com

prorrogações que variam conforme o definido no edital.

No modo fechado, por outro lado, as propostas feitas

ficarão em sigilo até a data e hora designadas para que

sejam divulgadas.

No modo aberto e fechado, os licitantes, em um período

fixo de tempo, dão os seus lances publicamente. Em



seguida, há um outro período de tempo aleatório adicional sem

prorrogação para que os licitantes ajustem suas propostas.

Depois disso, nos minutos seguintes, os melhores lances, isto

é, os até 10% superiores ao menor lance, terão a oportunidade

de ofertar um último valor ou lance de modo fechado, ou seja,

sigiloso.

Nesse modo de disputa, a previsão de intervalo mínimo de

diferença entre os valores ou percentuais entre os lances é

facultativa no edital.

Após o fim da etapa de lances, o sistema ordena os melhores

valores por ordem de vantajosidade para que apresentem seus

últimos lances finais fechados.

Ao fim do processo, as propostas fechadas são

conhecidas, apurando-se qual delas é mais vantajosa para

a administração.

No modo fechado e aberto, por fim, acontece o contrário

do modo aberto e fechado. Ou seja, há uma primeira etapa

de envio de lances que é fechada, isto é, os lances não

são públicos.

Essa etapa, por sua vez, é seguida por uma etapa aberta

com os licitantes que ofereceram lances até 10%

superiores ao menor lance tem a oportunidade de fazer

ofertas de forma aberta, ou seja, publicamente.
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