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LICITAÇÃO – PARTE II  

ROTEIRO DE AULA 

Quadro sinóptico sobre o procedimento licitatório das modalidades 

de licitação.1 

 

Procedimento 

Concorrência 

– Etapas: a) interna (composta por atos preparatórios, atos 

condicionais à sua abertura a deflagração do certame); b) 

externa (abre-se com a publicação do edital ou com os convites, 

passando à análise das condições dos interessados e das 

propostas). 

 

– Fase Interna: 

1) Formalização do processo: o procedimento da licitação 

será iniciado com a abertura do processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, indicação sucinta de seu objeto e do 

recurso próprio para a despesa e ao qual serão juntados, 

oportunamente, todos os atos da administração e dos 

licitantes. Elaboração do edital conforme requisitos do 

art. 40. 

 

– Fase externa: 

2) Publicação do instrumento convocatório: alguns aspectos: 

                                                           
1 Observar se no edita está sendo cobrado o procedimento uma vez que a maioria dos concursos para Tribunais apresentam como 

conteúdo programático no que tange à licitação apenas os seguintes tópicos: conceito, objeto, finalidades e princípios, 

obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, modalidades e tipos 
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a) comercialização de edital – proibida – só pode cobrar o 

custo; 

b) não pode condicionar a participação no certame à compra do 

edital; 

c) impugnação do instrumento convocatório (art. 41): qualquer 

cidadão, com o prazo de 5 dias úteis de antecedência da 

entrega de proposta, tendo a Administração 3 dias úteis para 

decidir sobre o potencial do licitante, com o prazo de 2 dias 

úteis de antecedência (prazo decadencial); 

d) alteração do edital faz-se por meio de aditamento, com 

publicação da mesma forma que o edital e, se constituir ou 

eximir obrigação prevista no edital, deve-se recomeçar o prazo 

de intervalo mínimo (art. 21, § 4o). 

 

3) Habilitação ou qualificação (arts. 27 a 32) compreende 

exclusivamente: habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e 

trabalhista e obediência ao art. 7o, XXXIII, da CF. Verifique-se o 

procedimento: 

a) todos os licitantes, assim como todos os membros da 

comissão, devem rubricar todos os envelopes e, quando abertos, 

todos os documentos neles contidos (art. 43, § 2o); 

b) desistência de participar do certame só é possível até o 

julgamento da habilitação ou após, com motivo justificado 

reconhecido pela comissão (art. 43, § 6o); 

c) do julgamento da habilitação, cabe recurso no prazo de 

cinco dias úteis, com efeito suspensivo. Os licitantes habilitados 

prosseguem e os inabilitados (desqualificados) não podem 

prosseguir, recebendo os envelopes lacrados de volta. 

Concorrência 4) Julgamento e Classificação das Propostas: 
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a) para julgamento, a comissão deve levar em consideração os 

critérios objetivos definidos no edital, sendo vedada a utilização 

de qualquer elemento sigiloso, secreto, subjetivo, reservado ou 

que não esteja previsto no edital e que possa violar a igualdade 

entre os licitantes; 

b) diligência: poderá a comissão ou autoridade superior pedir 

diligência para esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, sendo vedado constar informação que deveria constar 

na proposta (art. 43, § 3o); 

c) tipos de licitação (art. 45): menor preço (preferência), melhor 

técnica (art. 46), melhor técnica e preço (art. 45, § 4o) e maior 

lance (leilão); 

d) a comissão deve verificar se a proposta obedece às exigências 

do edital, sob pena de desclassificação, o que é possível pela 

falta de formalidade ou preço fora do mercado (art. 44, § 3o e 

art. 48); 

e) desempate: critérios do art. 3o, § 2o e, por fim, sorteio 

(art. 45, § 2o); 

f) selecionada a proposta e colocadas as demais em ordem de 

classificação, cabe a interposição de recurso no prazo de 5 dias 

úteis, com efeito suspensivo; 

g) se todos forem inabilitados ou desclassificados, aplica-se a 

diligência do art. 48, § 3o, é saber, a comissão abre prazo de oito 

dias úteis para que o licitante complemente os documentos que 

estão faltando ou apresente nova proposta, sem vício (no 

convite, esse prazo pode ser reduzido para até três dias úteis). 

 

5) Homologação: corresponde à ratificação do julgamento; 

compete à autoridade superior. 

a) a autoridade pode anular (ilegalidade) ou revogar 
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(conveniência) (art. 49), devendo garantir o contraditório e a 

ampla defesa; 

b) cabe recurso, no prazo de 5 dias úteis, podendo ser atribuído 

efeito suspensivo, se caracterizado interesse público (art. 109, I, 

“c”). 

 

6) Adjudicação compulsória (consiste em atribuir ao 

vencedor do certame o objeto da licitação): 

– A proposta vincula o licitante pelo prazo de 60 dias, se outro não 

estiver previsto no edital (art. 64, § 3o), período em que o 

adjudicatário deverá ser convocado para assinar o contrato. Esse 

prazo pode ser prorrogado uma vez, a pedido da parte e com 

motivo justificado. Se ele não atender à convocação, ficará 

sujeito às penalidades previstas no art. 87. Nesse caso, a 

Administração poderá chamar os remanescentes pela ordem de 

classificação para comparecer, em igual prazo e nas mesmas 

condições da proposta do primeiro colocado, inclusive, quanto ao 

preço, ou a Administração poderá revogar a licitação. 

Tomada de 

preços 

– O procedimento é bem semelhante ao da concorrência, com duas 

diferenças: o prazo de intervalo mínimo entre a publicação do 

edital e a entrega dos envelopes e a habilitação, porque ocorre 

previamente, em razão do cadastramento. 

Convite 

– O procedimento também é semelhante ao da concorrência, com 

as seguintes peculiaridades: o instrumento convocatório é a 

carta-convite, que será encaminhada para os convidados e fixada 

na repartição; o prazo de intervalo mínimo é de cinco dias úteis; 

a licitação pode, excepcionalmente, ser realizada por um único 

servidor; a habilitação é mais rápida; o prazo da diligência do 

art. 48, § 3o, pode ser de até três dias úteis; o prazo para os 

recursos – é de dois dias úteis (art. 109, § 6o). 
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Concurso 

– O procedimento será previsto em regulamento próprio; a Lei 

no 8.666/93 não o estabelece (art. 52, § 1o). Os critérios de 

julgamento são diferentes dos do art. 45, § 1o. A comissão é 

especial, porque composta por pessoas idôneas conhecedoras do 

tema, mas não precisam ser servidores. O prazo de intervalo 

mínimo é de 45 dias. 

Leilão 

– A lei não prevê procedimento específico, devendo seguir regras do 

Direito Civil e Comercial (art. 53). É realizada por leiloeiro oficial ou 

servidor designado para essa finalidade. Os bens serão pagos à 

vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%. 

Após a assinatura da ata lavrada no local do leilão, os bens serão 

entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do 

restante no prazo previsto no edital, sob pena de perder, em favor 

da Administração, o valor já recolhido. 

Pregão 

– Procedimento previsto na Lei no 10.520/02, admitindo-se duas 

modalidades: presencial ou eletrônico (Decreto no 5.450/05). 

 

1)Publicação do aviso de edital – oito dias úteis da entrega das 

propostas, sendo vedada a exigência de garantia de proposta e 

de aquisição do edital pelos licitantes, como condição para 

participar no certame, bem como a exigência de pagamento de 

taxas e emolumentos, salvo o decorrente de custo para sua 

reprodução. 

 

2) Julgamento e classificação das propostas observando alguns 

aspectos: o critério é o do menor preço; a peculiaridade é porque 

combina proposta escrita com lances verbais; haverá um exame 

prévio da conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos no edital; se esses não forem atendidos, o licitante 

estará desclassificado (art. 48, Lei no 8.666). O autor da oferta 
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de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 

superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação do vencedor, ficando os demais 

fora do certame. Se não houver pelo menos três ofertas nas 

condições definidas, os autores das três melhores propostas 

poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer 

que sejam os preços oferecidos. 

– Escolhido o vencedor, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da 

proposta, em função das exigências do edital. Se aceita, será 

declarado vencedor da etapa, caso contrário, o pregoeiro poderá 

negociar para obter menor preço (art. 4o, XVII). Não havendo 

concordância, serão chamados os licitantes subsequentes na 

ordem de classificação, até a apuração de um que atenda às 

condições do edital. 

 

3) Habilitação: abertura do envelope, contendo apenas a 

documentação do licitante vencedor (exigência dos arts. 27 a 32 

da Lei no 8.666/93). Caso o primeiro colocado seja inabilitado, o 

pregoeiro passará a examinar a documentação do segundo 

colocado e assim sucessivamente, podendo negociar a redução do 

preço (art. 4o, XVII). 

– Recurso: declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 

manifestar imediatamente a vontade de recorrer, sob pena de 

decadência. As razões de recurso podem ser apresentadas no 

prazo de três dias, com igual prazo para os demais apresentarem 

contrarrazões (art. 4o, XVIII). 

4) Adjudicação feita imediatamente após a decisão dos recursos. 

5) Homologação: 

– O vencedor será convocado para assinar o contrato no prazo 

fixado no edital. Em caso de recusa, serão chamados os demais 
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licitantes pela ordem de classificação (art. 4o, XVI). 

 

 ATENÇÃO: Modalidade de Licitação ≠ Tipos de Licitação  

Os tipos de Licitação estão previstos no art. 45 da Lei nº 8.666/93 e 

corresponde aos critérios de seleção:  

 menor preço (preferência),  

 melhor técnica (art. 46),  

 melhor técnica e preço (art. 45, § 4º) e  

 maior lance (leilão).  

 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

LICITAÇÃO – ANULAÇÃO – LICITAÇÃO “DESERTA” 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. PRÉVIAS LICITAÇÕES 

DESERTAS. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA APRESENTADA POSTERIORMENTE À 

CONSOLIDAÇÃO DA VENDA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Tendo a venda direta sido realizada de acordo com o que dispõe o art. 24, 

V, da Lei no 8.666/93, o exame de sua legalidade não se subsume ao 

regramento específico da licitação invocado pela recorrente, relativamente 

à proposta mais vantajosa (art. 45), sendo, dessa forma, desimportante 

que, após sua efetivação, tenha sido ofertada proposta aparentemente 

“mais vantajosa”, mormente porque, em se tratando de venda direta, não 

subsiste a concorrência entre participantes. 2. Em face do Princípio da 

instrumentalidade das formas, insculpido no art. 249, § 2o, do CPC, o 

julgador não deverá pronunciar a nulidade, nem mandar repetir o ato nulo, 

quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a 

nulidade. 3. Recurso especial de Perugia Empreendimentos Imobiliários 

S/A provido para, reformando o acórdão e a sentença, julgar improcedente 

a demanda. Recurso especial de Alcastle Imbiliária Ltda. prejudicado (REsp 

1.331.946/RJ, STJ – Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

julgamento: 19.03.2013, DJe: 03.04.2013). 
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LICITAÇÃO – FRAUDE AO DEVER DE LICITAR – CRIME 

 

EMENTA: CRIMINAL. RESP. EX-PREFEITO. CONDENAÇÃO NOS 

TERMOS DO ART. 89 DA LEI No 8.666/93. ABSOLVIÇÃO EM GRAU 

DE RECURSO, POR AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. 

CRIME DE MERA CONDUTA. INEXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO OU 

COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. 

O tipo penal previsto no art. 89 da Lei no 8.666/93 cuida de crime de mera 

conduta e sua caracterização independe da existência de dolo específico ou 

efetiva lesão ao erário, sendo suficiente a dispensa irregular de licitação ou 

a não observação das formalidades legais, nos exatos termos do 

enunciado. Precedentes. II. Recurso conhecido e provido, nos termos do 

voto do relator (REsp 1.185.750/MG, STJ – Quinta Turma, Rel. Min. Gilson 

Dipp, julgamento: 09.11.2010, DJe: 22.11.2010). 

 

CONTRATAÇÃO DIRETA – INEXIGIBILIDADE – FORMALIDADES 

– INDENIZAÇÃO 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS NO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

SÚMULA No 473/STF. 1. A impetrante foi contratada em 20.08.07, por 

inexigibilidade de licitação, para fornecimento de livros didáticos ao Estado 

do Maranhão. Todavia, identificando vícios no procedimento de 

contratação, o ente estatal editou a Portaria no 840, de 14.09.2007, 

anulando o certame. A recorrente afirma que a administração pública 

cometeu ilegalidade, pois o desfazimento do vínculo, após a assinatura do 

contrato, apenas pode ser realizada em duas situações: interesse público 

ou ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado. 2. A 

contratação direta por inexigibilidade de licitação exige uma série 

de providências formais, de modo a justificar a regularidade da 

qualificação jurídica do contratante, a necessidade do bem ou 

serviço pretendido, a inviabilidade de competição e a razoabilidade 

dos preços.  

3. Na hipótese dos autos, foram detectados vícios procedimentais que 

impossibilitaram a continuidade do vínculo contratual. A dúvida existente 

sobre a autenticidade dos documentos que justificaram a contratação 

direta (como por exemplo, pareceres da assessoria jurídica sem a 

assinatura do advogado parecerista, bem como, sem assinatura do Chefe 

da Assessoria Jurídica à época, o certificado de exclusividade com selo 

indicando data posterior à ratificação do instrumento) é situação apta a 

ensejar a nulidade do contrato. Aplicação da Súmula 473/STF. 4. A 

anulação do certame público autoriza o interessado a buscar 
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eventuais perdas e danos, pelos meios cabíveis em direito. 5. 

Recurso ordinário em mandado de segurança não provido (RMS 28552/MA, 

STJ – Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgamento: 17.03.2011, 

DJe: 25.03.2011) (grifos da autora). 

 

 

PREGÃO - ADJUDICAÇÃO 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. MUNICÍPIO DE 

MANAUS-AM. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE EM RAZÃO DA 

NÃO APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 

EXERCÍCIO FINANCEIRO.PERDA DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO 

CUMPRIMENTO DO SERVIÇO LICITADO. NÃO OCORRÊNCIA.1. Conforme 

pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, "a superveniente 

adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de 

segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas 

também contaminam a adjudicação e posterior celebração do 

contrato" (AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, 

DJe 23.9.2011). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 141.597/MA, 

Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/10/2012; REsp 

1.128.271/AM, Rel. Min; Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.11.2009;e 

REsp 1.059.501/MG, Rel. Min; Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 10.9.2009.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 

1223353/AM, STJ - Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

julgamento: 12.03.2013, DJe: 18.03.2013) (grifos da autora) 

  

 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. FGV - 2015 - DPE-MT  

Relacione as modalidades de licitação às respectivas características.  

1. Concorrência  

2. Tomada de Preços  

3. Convite  

4. Concurso  

 

(  ) Realizada entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 

pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório.  

 

( ) 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.  

  

( ) 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.  

 

( ) Realizada 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. Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para 

baixo.  

a) 1 – 2 – 3 – 4 

b) 2 – 4 – 1 – 3 
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c) 4 – 2 – 3 – 1 

d) 3 – 1 – 4 – 2 

e) 3 – 2 – 4 – 1 

 

GABARITO: LETRA D 

 

 

2.DPE-PR - Defensor Público  

Assinale a alternativa correta sobre licitação. 

a) São tipos de licitação o menor preço, a melhor técnica, técnica e preço e 

o leilão. 

b) A modalidade para seleção de projeto arquitetônico, o qual servirá para 

construção de obra pública, deve ser selecionado por procedimento 

licitatório na modalidade concurso. 

c) A seleção de empresa para executar obra pública, cujo valor é superior a 

R$ 1.500.000,00, deve ser a tomada de preços, obrigatoriamente. 

d) A aquisição de produtos cujo valor global do lote é de R$ 50.000,00 deve 

ser realizado, obrigatoriamente, por convite. 

e) O pregão é a modalidade licitatória a ser adotada em casos de objetos 

estritamente técnicos, não importando o preço. 

GABARITO: LETRA B 

 

3.CESPE - 2015 - TRF - 5ª REGIÃO - Juiz Federal 

Substituto(ADAPTADA) 

Em todas as modalidades licitatórias, faz-se imprescindível a constituição de 

comissão permanente ou especial de, no mínimo, três membros, servidores 

qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da 

administração responsável pela licitação, a qual será responsável por 

receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos 

às licitações e ao cadastramento dos licitantes. 

RESPOSTA: ERRADA.  
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4.TJ-MT - Juiz (ADAPTADA) 

Eventuais impugnações ao edital da licitação somente poderão ser 

formuladas pelas empresas participantes do certame. 

RESPOSTA: ERRADA.  

 

5.UNESP -  TJ-SP - Advogado  

No procedimento licitatório, 

 a) o julgamento ocorre antes da classificação das propostas. 

 b) a concorrência não é um tipo de licitação. 

 c) a homologação ocorre depois da adjudicação. 

 d) o Pregão é considerado um tipo de licitação. 

 e) a habilitação é ato discricionário. 

LETRA B 
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