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Via de regra, sempre que um município, órgão público 
ou entidades que tenham economia mista forem adquirir 
algum produto ou serviço, precisam realizar uma licitação 
para poder satisfazer à sua demanda.

Uma licitação é regida pela Lei 8.666/93, que institui 
normas para licitações e contratos da administração pública 
e dá outras providências. Também existe a Lei 10.520/02, 
que é a Lei do Pregão e o Decreto 7.892/13 do Registro 
de Preços, alterado pelo Decreto 9.488/18.

Embora obrigatório, existem alguns casos específicos 
em que esse procedimento não é necessário. 



O QUE É DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com o intuito de desburocratizar, a dispensa da licitação 
é aplicada a casos especiais previstos em lei (artigo 24 
da Lei 8.666/93). São situações pontuais, que exigem 
um atendimento rápido e eficaz ou que não justificam a 
movimentação do procedimento licitatório, otimizando a 
compra governamental.

É importante destacar que mesmo não tendo uma licitação, 
essas contratações devem respeitar os fundamentos do 
processo licitatório, em especial de moralidade e isonomia.



O QUE SÃO PRINCÍPIOS

Princípios são a base das normas e das leis, a origem, 
a essência. Servem de fundamento para que se possa 
interpretar a legislação.

São utilizados em todas as esferas do direito, já que temos 
princípios constitucionais, princípios trabalhistas, e outros, 
inclusive, princípios das licitações.

Dessa forma os princípios das licitações têm o objetivo de 
fundamentar a elaboração dos editais e a aplicação 
da lei em todas as licitações e modalidades.

Nesse caso, os princípios estão previstos na própria Lei 
de Licitação, deixando bem claro quais são eles.



ONDE ENCONTRAMOS OS PRINCÍPIOS

Os princípios das licitações estão previstos na própria 
Lei 8.666/93.

Logo no início da Lei, o princípio é destacado como 
norteador de todo o restante. 

O art. 3º da Lei 8.666/93 assim dispõe:

“Art. 3º  ‑ A licitação destina ‑se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”



QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS DAS LICITAÇÕES

Os princípios das licitações públicas são:

Descritos a seguir:

1 Economicidade e eficiência

2 Igualdade

3 Impessoalidade

4 Isonomia

5 Julgamento objetivo

6 Legalidade

7 Moralidade

8 Probidade administrativa

9 Publicidade

10 Vinculação ao instrumento convocatório



1PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA
O objetivo da licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa, seja melhor preço, melhor técnica ou técnica 
e preço. A técnica deve estar descrita como um dos 
critérios de seleção no edital, levando em consideração a 
boa gestão dos recursos públicos.

2PRINCÍPIO DA IGUALDADE
Guarda relação com o princípio da isonomia porque também 
pretende oferecer aos licitantes igualdade de direitos. 
Assegura que a administração não faça discriminação entre 
os participantes de um certame, por exemplo, criando 
cláusulas no edital que favoreçam algumas empresas em 
detrimento de outras.



3PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE
Significa dizer que a administração deve adotar critérios 
objetivos e pré ‑estabelecidos para suas decisões, 
aplicando a imparcialidade, sendo objetiva em suas 
decisões e atitudes.

4PRINCÍPIO DA ISONOMIA
Esse princípio também está estabelecido na Constituição 
Federal no art. 5º. Garante que como “todos são iguais 
perante a lei” em licitações, isto é, garante que todos 
os licitantes serão tratados de forma igual, exceto o 
tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, 
conforme o art. 3 (parágrafos 14 e 15) e art. 5 na Lei 8666/93 
respaldando a administração pública.



5PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO
O julgador, seja o Pregoeiro ou a Comissão de Licitação, 
deve observar os critérios do edital nos seus julgamentos, 
além de utilizar critérios objetivos, pré ‑estabelecidos haven‑ 
do fundamento no edital e na lei.

6PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Esse princípio significa que a administração deve agir 
sempre dentro do que a lei permite, incluindo o próprio 
poder público sob pena de invalidar seus atos.



8
7PRINCÍPIO DA MORALIDADE

Determina que a administração tenha uma conduta 
de boa ‑fé, estipulando que seus atos estejam em 
conformidade com a ética, tanto pela própria administração, 
quanto pelos licitantes.

Ele pressupõe que haja ética e moral em todas as condutas 
da administração, que o órgão aja de acordo com a boa ‑fé 
na condução do processo licitatório.

A Constituição Federal prevê sobre a probidade 
administrativa:

“Art. 37, § 4º  ‑ A suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível”.

PRINCÍPIO DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA



9PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
(PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO)

Esse princípio significa que todos os atos da administração 
são públicos. Ou seja, devem ser disponibilizados para 
qualquer interessado.

O art. 7, parágrafo 8, da Lei de Licitações dispõe que o 
cidadão pode ter acesso ao processo licitatório. Pode pedir 
para ver e tomar conhecimento de tudo que foi feito.

Não deve haver licitação sigilosa.

Junto a este princípio, podemos tratar também do princípio 
da motivação, que determina que a administração exponha 
a razão de suas decisões. O cidadão pode questionar a 
administração, que deve explicitar os motivos que levaram 
àquela decisão, averiguando ainda se outros princípios 
foram respeitados ou violados.



10PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO 
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Esse princípio determina o respeito ao que está escrito 
no edital, já que nele estão todas as normas a serem 
aplicadas na licitação. Essa obrigação serve tanto para a 
administração quanto para os licitantes que participarem. 
Por esse princípio, qualquer desobediência ao edital é 
anulada. Abaixo seguem mais informações sobre o que 
é um edital.

Princípio extra: celeridade

Esse princípio consta na Lei do Pregão (nº 10.520/02). 
Determina que sejam simplificados os procedimentos 
do pregão presencial e eletrônico, devendo ser ágil, 
sem tanto rigor e formalidade. Sempre que possível, 
as decisões devem ser tomadas durante a sessão para 
economia de tempo.



MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Essas são as modalidades clássicas de licitação, definidas 
de acordo com o valor do objeto.

O pregão não entra nessa relação, porque o critério para sua 
utilização não é o preço do objeto, mas sim a complexidade.

I – Para obras e serviços de engenharia:

a) carta convite – até R$ 330.000,00; 

b) na modalidade tomada de preços – até R$ 3.300.000,00;

c) na modalidade concorrência – acima de R$ 3.300.000,00.

II – Para compras e serviços:

a) na modalidade convite – até R$ 176.000,00;

b) na modalidade tomada de preços – até R$ 1.430.000,00;

c) na modalidade concorrência – acima de R$ 1.430.000,00.



São estas as modalidades e os valores de acordo com o 
Decreto 9.412.

Entender sobre as modalidades de licitação e os valores 
que determinam sua classificação é muito importante, 
isso porque uma das formas de dispensa de licitação está 
relacionada ao valor aplicado na carta convite.



MOTIVOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O art. 24 da Lei 8.666 determinou, taxativamente, quais 
são as situações em que a licitação pode ser dispensada:

a) Para obras e serviços de engenharia de valor até 10% 
do valor da carta convite, ou seja, R$ 33.000,00;

b) Outros serviços e compras, 10% do valor da carta 
convite, ou seja, R$ 17.600,00;

c) Em caso de guerra ou grave perturbação da ordem;

d) Casos de emergência ou calamidade pública para atender 
a situação que possa causar prejuízo se não atendida;

e) Se não houver interessados em alguma licitação e nova 
licitação causaria prejuízo;

f) Intervenção no domínio econômico, como congela‑ 
mento de preços, para regular/normalizar preços 
ou abastecimento;



g) Em caso de licitações superfaturadas ou em que os 
licitantes apresentem propostas muito acima do mercado 
(observando o disposto no art. 48 da Lei de Licitações);

h) Para contratação de outra entidade da administração 
pública, quando não houver outra empresa privada que 
preste o mesmo serviço e impressão do Diário Oficial 
e outros meios das empresas públicas criadas com 
este propósito;

i) Nos casos de comprometimento da segurança nacional; 
e para reforma de estabelecimento prisional que envolva 
risco à segurança pública;

j) Para locação ou compra de imóvel para a administração 
pública que atenda à função específica, se compatível 
com valor de mercado;

k) Na contratação para conclusão de obra/serviço/forne‑ 
cimento em caso de rescisão, utilizando a ordem de 
classificação da licitação anterior com os mesmos 
valores corrigidos;



l) Para aquisição de perecíveis até a realização do pro‑ 
cesso licitatório;

m) Contratação de instituição sem fins lucrativos para 
questões de ensino e ressocialização de presos, desde 
que tenha inquestionável reputação, bem como de 
associações de portadores de deficiência;

n) Aquisição de bens ou serviços relativos a acordo inter‑ 
nacional aprovado pelo Congresso e para aquisição e 
restauração de arte;

o) Para aquisição de peças de produtos na garantia, quando 
a aquisição for indispensável para manter a garantia;

p) Na aquisição de serviços ou suprimentos para abastecer 
navios e aeronaves fora da sede, quando imprescindível;

q) Para compra de materiais específicos de uso das Forças 
Armadas, a fim de manter padronização;



r) Na aquisição de bens de pesquisa com recurso do 
CAPES, FINEP, CNPq ou outras credenciadas, para 
pesquisa e desenvolvimento limitado em 20% do valor 
da carta convite, nas contratações feitas por instituição 
científica e tecnológica para transferência de tecnologia ou 
licenciamento e para transferência de tecnologia ao SUS;

s) Na contratação de energia elétrica e gás natural, de 
acordo com a legislação específica;

t) Contratações feitas por empresas públicas ou de 
economia mista com suas subsidiárias, desde que com 
preço de mercado;

u) Para contratos de serviços com as organizações sociais, 
para atividades previstas nos contratos de gestão; e 
nos contratos de programa com ente da federação 
autorizado em contrato de consórcio público ou convênio 
de cooperação;

v) Na contratação de coleta, processamento e comer‑ 
cialização de resíduos recicláveis feita por cooperativas 
ou associações de baixa renda;



x) Para bens e serviços de alta complexidade tecnológica 
para defesa nacional e também para atender a contingente 
das forças armadas em missão no exterior;

w) Ao contratar instituição ou organização de serviço de 
assistência técnica rural pelo Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária;

y) Para contratação de entidades sem fins lucrativos na 
implementação de tecnologias de acesso à água para 
consumo humano;

z) Na aquisição de insumos estratégicos de saúde de 
fundações que tenham por finalidade apoiar órgão da 
administração ou de projetos de ensino e pesquisa.

É possível perceber que a dispensa de licitação ocorre 
apenas em casos específicos.



O QUE É UM EDITAL

O edital é, sem dúvida, a parte mais importante de toda 
e qualquer licitação e deve conter todas as informações 
sobre o processo licitatório. Todas as normas contidas no 
edital são como lei para aquela licitação, pois ele vincula 
e traz segurança tanto às empresas participantes, quanto 
ao próprio órgão que está realizando o procedimento, 
garantindo o princípio da isonomia.



LEIS QUE REGEM O EDITAL

A Lei 8.666/93 é a Lei de Licitações. Nela estão as regras 
básicas de todas as licitações, definindo as modalidades 
clássicas de licitação como concorrência, tomada de 
preços, convite, leilão e concurso.

Além da Lei de Licitações, outras legislações aplicáveis 
são a Lei do Pregão (Lei n. 10.520/2002), Decreto do 
Registro de Preços (Decreto n. 7892/13). Também 
a todas se aplica a Lei Complementar nº 123/2006, 
que contempla o tratamento diferenciado para micro e 
pequenas empresas.

De todas essas leis, a que serve de base para todas as outras 
e também é usada subsidiariamente é a Lei nº 8.666/93.



O QUE DEVE ESTAR PREVISTO NO
EDITAL CONFORME A LEI 8.666/93

Conforme já apontado, é na Lei de Licitações que 
encontramos a base para todos os processos licitatórios.

Essa lei, em seu artigo 40, dispõe quais são os elementos 
que obrigatoriamente devem estar presentes no edital:

 � No preâmbulo: número de ordem em série anual; nome 
da repartição interessada e seu setor; modalidade da 
licitação; o regime de execução; tipo da licitação; menção 
de que será regida pela Lei de Licitações; local, dia e hora 
para recebimento da documentação e proposta; hora do 
início da abertura dos envelopes;

 � As condições para participação na licitação e forma de 
apresentação das propostas;



 � Objeto da licitação em descrição sucinta e clara e o prazo 
e condições para assinatura e execução do contrato e 
entrega do objeto;

 � Local onde pode ser examinado e adquirido o projeto básico 
e, se houver projeto executivo, onde estará disponível;

 � Os critérios de julgamento, de forma clara e objetiva;

 � Sanções para o caso de inadimplemento;

 � Locais, horários e códigos de acesso (e‑mails, telefones, 
fax) para fornecimento de esclarecimentos e informações;



 � Os critérios de aceitação de preços e condições equiva‑
lentes de pagamento entre empresas nacionais ou estran‑
geiras em caso de licitações internacionais e os critérios 
de reajuste;

 � As condições de pagamento, instruções e normas 
para recursos e as condições de recebimento do objeto 
da licitação;

 � Os anexos obrigatórios: projeto básico e/ou executivo, 
orçamento estimado, minuta do contrato, especifica‑
ções complementares e termo de referência.

Obs.: Você deve analisar o edital para ver se ele cumpre 
as normas da lei e se você tem condições de atender à 
demanda e documentações exigidas.



O QUE DEVE ESTAR PREVISTO 
NO EDITAL DO PREGÃO

Os editais de pregão eletrônico ou pregão são regidos pela 
Lei nº 10.520/2002. Prevê apenas quatro requisitos para o 
edital, contudo, a Lei de Licitações também se aplica aos 
editais de pregão.

Uma exceção seria o valor de referência. Enquanto em 
outras modalidades o valor de referência é obrigatório no 
edital, no pregão ele não é obrigatório.

Portanto, na maioria das vezes ele não consta no edital.



O artigo 3º da Lei do Pregão prevê como itens obrigatórios 
do edital:

• Objeto do certame;

• As exigências de habilitação;

• Os critérios de aceitação das propostas;

• As sanções por inadimplemento.

Não esquecendo as demais normas da Lei de Licitações.



O QUE FAZER SE NÃO ESTIVEREM
CUMPRIDAS AS NORMAS DO
EDITAL DE LICITAÇÃO?

Se o edital de alguma licitação que você quer participar 
não cumprir essas normas, ele estará com erro. Se não 
mencionar algum dos itens obrigatórios, o edital será omisso, 
correndo o risco de ser anulado por descumprimento das 
normas e o órgão poderá sofrer sanção.



BENEFÍCIOS PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS

Regularização 
fiscal tardia

Desempate – 
em caso de 
empate ficto

Licitação 
exclusiva

Subcontratação Reserva de 
cota exclusiva

Compras locais 
e regionais



REGULARIZAÇÃO FISCAL TARDIA
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal da MPE, será assegurado o prazo de 5  (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

Como critério de desempate, a preferência de contratação 
é para as MPEs. Entende‑se como empate as situações 
em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 
superiores à proposta mais bem classificada.

DESEMPATE – EM CASO DE EMPATE FICTO

Obs.: na modalidade de pregão, será considerado o intervalo 
de até 5% superior ao melhor preço. Isso quer dizer que a MPE 
tem o direito de efetuar mais um lance para “cobrir” a oferta de 
outras empresas que não sejam pequenos negócios.



LICITAÇÃO EXCLUSIVA

SUBCONTRATAÇÃO

A administração pública deverá realizar processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação de MPEs nos itens 
de contratação cujo valor for de até R$ 80.000,00. Esse 
benefício também é obrigatório para as dispensas tratadas 
nos incisos I e II do art. 24, da Lei 8.666/1993, onde a 
exclusividade se dá por item.

É um benefício que depende da atitude do administrador 
público, pois deve indicar a obrigatoriedade no edital. 
Esse benefício é restrito somente a obras e serviços, em 
que deverá prever simplificação de operação para facilitar 
contratação e a empresa vencedora do edital poderá 
indicar o rol de empresas a serem subcontratadas e a 
responsabilidade de cada uma.



RESERVA DE COTA EXCLUSIVA
Ocorre de duas formas: por lote exclusivo ou por itens 
exclusivos para MPEs em até 25% do valor do edital de 
licitação. A administração pública deverá estabelecer, em 
certames para a aquisição de bens de natureza divisível, cota 
de 25% do objeto para a contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte.

COMPRAS LOCAIS E REGIONAIS
A lei diz no art. 48, no 3º parágrafo, que os benefícios 
referidos  no caput deste artigo poderão, justificadamente, 
estabelecer a prioridade de contratações para as MPEs 
sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do 
melhor preço válido.



QUANDO NÃO SE APLICAM
OS BENEFÍCIOS REFERENTES
AOS ARTIGOS 47 E 48 DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006?

 � Quando não houver um mínimo de três fornecedores 
competitivos enquadrados com MPE, sediados local 
ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório.

 � Quando o tratamento diferenciado e simplificado não 
for vantajoso para a administração pública ou representar 
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

 � Ou a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos 
dos arts. 24 e 25 da Lei n 8.666/93, excetuando‑se as 
dispensas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei 
nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente 
de MPE, aplicando‑se o disposto no inciso I do art. 487.



?DÚVIDAS?

Entre em contato com o Sebrae pelo e ‑mail: 
comprasgovernamentais@sebraesp.com.br

A força do empreendedor brasileiro

0800 570 0800 / www.sebraesp.com.br

mailto:comprasgovernamentais%40sebraesp.com.br?subject=
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