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LICITAÇÃO – PARTE I  

ROTEIRO DE AULA 

LICITAÇÃO1 

 

 Conceito: é um procedimento administrativo destinado à seleção 

da melhor proposta dentre as apresentadas por aqueles que desejam 

contratar com a Administração Pública. Esse instrumento estriba-se na 

ideia de competição a ser travada, isonomicamente, entre os que 

preenchem os atributos e as aptidões, necessários ao bom cumprimento 

das obrigações que se propõem assumir. 

 Finalidades:  

 viabilizar a melhor contratação possível com a seleção da 

proposta mais vantajosa 

 permitir que qualquer um que preencha os requisitos legais 

tenha a possibilidade de contratar, representando o exercício do 

princípio da isonomia e da impessoalidade. 

 promoção do desenvolvimento nacional sustentável (art. 3º, 

caput, Lei nº 8.666/93) 

 

 Sujeitos à licitação (art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93) 

   

 Administração Direta,       

 Administração Indireta2 

                                                           
1 Observar se o edital exige a Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 que institui o denominado Regime Diferenciado de 
Contratações – RDC. 
2 Discussões existem quanto às pessoas jurídicas de direito privado serem obrigadas ou não às regras de licitações. Como já 

analisado em tópico anterior, essas pessoas possuem regime híbrido, sendo que as prestadoras de serviços públicos seguem mais o 
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 Fundos especiais 

 demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 

poder público 

 

 Princípios básicos:  

 Legalidade (art. 4o); 

 Impessoalidade (nega favoritismo); 

 Moralidade (observância dos padrões éticos, lealdade e boa-

fé); 

 Igualdade (art. 37, XXI, da CF e art. 3o, § 1o, da LL)3; 

 Publicidade dos atos (arts. 3o, § 3o, 4o e 43, § 1o); 

 Probidade administrativa; 

 Vinculação ao instrumento convocatório (o edital é a lei interna 

da licitação, art. 41); 

 Julgamento objetivo (critério objetivo de julgamento das 

propostas, art. 45); 

 Procedimento formal (não admite formalismo inútil, art. 4o, 

parágrafo único); 

 Sigilo das propostas (art. 3o, § 3o). 

 

 Modalidades (art. 22): 

o Concorrência: é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
                                                                                                                                                                          
regime público, estando em regra, sujeitas à Lei nº 8.666/93. Quanto as exploradoras de atividade econômico, estão regulamentadas 

pelo art. 173, §1º, III da Constituição Federal e deveriam ter estatuto próprio, uma lei específica, entretanto, a mesma ainda não foi 
aprovada, incidindo, portanto, como regra também a Lei nº 8.666/93. 
3 Ficar atento que Lei nº 8.666/93 foi alterada em 2014. Pela Lei Complementar 147, que passou a determinar as normas de licitação 

e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da 
lei.  Também foi alterada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015 quanto aos critérios de desempate e margem 

de preferência. 
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possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objeto. Será obrigatória, independente da magnitude do 

negócio: a) na compra e alienações de bens imóveis (exceção: art. 19); b)

 nas concessões de direito real de uso; c) nas licitações 

internacionais (exceção: art. 23, § 3o);d) nos contratos de empreitada 

integral (art. 6o, VIII, e) e e) nas concessões de obras ou serviços (art. 2o, 

II, Lei no 8.987/95).  

 

o Tomada de preços: é a 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. É usada 

para contratos de valor médio. 

 

o Convite: é a modalidade de licitação 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 e o estenderá aos 

demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. 

 

o Concurso: é a 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 (quarenta e cinco) dias. 
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o Leilão: é a 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.  

DICA IMPORTANTE: O art. 23 tem grande incidência nas 

provas de concursos. 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os 

incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função 

dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 

contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia:   

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);  

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais);   

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais);   

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);    

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinqüenta mil reais);  

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinqüenta mil reais).    

 

o Pregão: A nova modalidade foi instituída com o escopo de 

aperfeiçoar o regime de licitações, permitindo o incremento da 

competitividade e a ampliação das oportunidades de participação nas 
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licitações, além de desburocratizar os procedimentos para a habilitação e o 

cumprimento da sequência de etapas do procedimento, contribuindo para 

a redução de despesas e concedendo uma maior agilidade nas aquisições. 

Busca-se o máximo pelo menor preço. Podem ser adquiridos, por meio de 

pregão, os bens e serviços comuns cujos padrões de desempenho e 

qualidade sejam objetivamente definidos por edital, por meio de 

especificações usuais de mercado. Nessa modalidade não há limite quanto 

ao valor, podendo qualquer quantia ser licitada.  Regulamentado pela Lei 

10.520, de 17.07.02, o pregão pode ser realizado tanto na esfera federal, 

quanto estadual e municipal.  

DICA IMPORTANTE: Algumas hipóteses, em razão da natureza 

do objeto, estão vedadas ao pregão: 

 as contratações de obras e serviços de engenharia; 

 as locações imobiliárias; 

 as alienações em geral; 

 as compras e contratações de bens e serviços de informática e 

automação. 

 

 ATENÇÃO:  

 

PRINCIPAIS 

DIFERENÇAS: 

(concorrência, 

tomada e 

convite) 

a) valor (art. 23); 

b) quem pode participar; 

c) prazo de publicação do instrumento convocatório 

(ver tabela abaixo); 

d) forma de publicar. 
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MODALIDADES Prazos 

Concorrência 

45 dias corridos (critérios “técnica” e “técnica e 

preço”) 

30 dias corridos (critério “menor preço”) 

Tomada de 

preços 

30 dias corridos (critérios “técnica” e “técnica e 

preço”) 

15 dias corridos (critério “menor preço”) 

Convite 5 dias úteis 

Concurso 45 dias corridos 

Leilão 15 dias corridos 

Pregão 8 dias úteis 

 

 

 Dispensa de Licitação: Nas hipóteses de dispensa de licitação, 

embora haja possibilidade de competição, algumas razões de tomo 

justificam que se deixe de efetuá-la em nome de outros interesses públicos 

que merecem acolhida, segundo o que estabelece o legislador. Nesse caso, 

a licitação poderá ser dispensada ou dispensável. Na licitação dispensada 

não cabe ao Administrador o juízo de valor, ou seja, não há possibilidade de 

escolha se vai ou não realizar o certame. A lei diz que não licita e pronto. 

Encontra-se essa hipótese nas alienações de bens públicos móveis e 

imóveis, previstas no art. 17, incisos I e II. De outro lado, a licitação 

também poderá ser dispensável, hipótese em que a competição é possível. 
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O legislador a dispensa, mas quem decide se esta deve ou não ocorrer é o 

administrador, cabendo-lhe o juízo de valor. As situações em que é 

dispensável a licitação estão enumeradas no art. 24 da Lei no 8.666/1993, 

que teve a última alteração pela Lei no 12.873, de 24.10.20134, 

representando, esse, um rol taxativo. 

 

 Inexigibilidade de Licitação: A contratação direta, em caso de 

inexigibilidade de licitação, resulta da inviabilidade de competição, o que 

decorre da ausência dos pressupostos que justificam a sua realização. 

Algumas hipóteses de inexigibilidade estão previstas no texto legal, em seu 

art. 25. Entretanto, lembre-se de que o rol é só exemplificativo e envolve 

basicamente a ausência de pressuposto lógico (pluralidade de objeto ou de 

ofertante), que não é a única causa que gera a impossibilidade de 

competição. As hipóteses expressas são: 

 para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que 

só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo. Saliente-se que essa hipótese não pode ser utilizada 

para a escolha de marca de produto. A exclusividade deve ser comprovada 

por intermédio 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. 

 para a contratação de serviços de natureza singular, 

conforme requisitos apresentados no tópico anterior, sendo vedada essa 

hipótese para os serviços de publicidade e divulgação5. 

                                                           
4 O candidato deve ficar muito atento a Lei nº 8.666/93 pois ela sofre  alterações constantes. Sugerimos com a abertura do edital, 

observar no site do planalto (www.planalto.gov.br) a versão da lei mais atualizada.  
5 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou no dia 23.10.2012, a Súmula no 04/2012/COP, com o 
seguinte enunciado: “ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Atendidos os 
requisitos do inciso II do art. 25 da Lei no 8.666/93, é inexigível procedimento licitatório para contratação de serviços advocatícios 
pela Administração Pública, dada a singularidade da atividade, a notória especialização e a inviabilização objetiva de competição, 
sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 89 (in totum) do referido diploma legal.” Lembrando que as súmulas do Pleno da 
OAB funcionam como uma determinação de conduta à classe da advocacia. 
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 para a contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

(...) 3. A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse 
público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo 
objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o 

negócio mais vantajoso – o melhor negócio – e o de assegurar aos 
administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, 

à contratação pretendida pela Administração. Imposição do interesse 
público, seu pressuposto é a competição. Procedimento que visa à 
satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a 

função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, 
envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a 

satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a 
instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 
impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade 

(isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da 
Administração. 4. A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, 

distinguir situações, a fim de conferir a uma tratamento diverso do que 
atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se 
manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o 

conteúdo do princípio. 5. A Constituição do Brasil exclui quaisquer 
exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discriminação, 
no julgamento da concorrência, que exceda essa limitação é inadmissível. 

(ADI 3.070/RN, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, julgamento: 
29.11.2007, DJ: 19.12.2007). 
 

 
ADI No 927-3 – EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. Lei  
no 8.666, de 21.06.93. I. – Interpretação conforme dada ao art. 17, I, “b” 
(doação de bem imóvel) e art. 17,  

II, “b” (permuta de bem móvel), para esclarecer que a vedação tem 
aplicação no âmbito da União Federal, apenas. Idêntico entendimento em 

relação ao art. 17, I, “c” e par. 1. do art. 17. Vencido o Relator, nesta parte.  
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II. – Cautelar deferida, em parte (ADI 927 MC/ RS, Medida Cautelar na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, Rel. Min. Carlos Velloso, Julgamento: 
03.11.1993, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJ: 11.11.1994,  

p. 30.635, Ement. Vol. 01.766-01 p. 00039). Esta ação ainda não foi julgada 
em definitivo. 

 
 
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Transporte interestadual 

de passageiros. Concessão e permissão. Prorrogação. 3. Controle de 
legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Não 

configuração de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes. 4. 
Necessidade de licitação prévia. Norma cogente. Artigo 175 da Constituição. 
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(ARE 805715 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 27-03-2015) 

 
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI Nº 11.871/02, DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA REGIONAL, PREFERÊNCIA ABSTRATA PELA AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARES LIVRES OU SEM RESTRIÇÕES PROPRIETÁRIAS. EXERCÍCIO 
REGULAR DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO-MEMBRO. 
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGIFERANTE 

RESERVADA À UNIÃO PARA PRODUZIR NORMAS GERAIS EM TEMA DE 
LICITAÇÃO. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA IMPESSOALIDADE, 
DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 
1. A competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre licitações 

e contratos administrativos respalda a fixação por lei de preferência para a 
aquisição de softwares livres pela Administração Pública regional, sem que 

se configure usurpação da competência legislativa da União para fixar 
normas gerais sobre o tema (CRFB, art. 22, XXVII). 2. A matéria atinente 
às licitações e aos contratos administrativos não foi expressamente incluída 

no rol submetido à iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo (CRFB, art. 61, §1º, II), sendo, portanto, plenamente suscetível 

de regramento por lei oriunda de projeto iniciado por qualquer dos 
membros do Poder Legislativo. 3. A Lei nº 11.871/2002 do Estado do Rio 

Grande do Sul não engessou a Administração Pública regional, revelando-se 
compatível com o princípio da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º), uma 
vez que a regra de precedência abstrata em favor dos softwares livres pode 

ser afastada sempre que presentes razões tecnicamente justificadas. 4. A 
Lei nº 11.871/2002 do Estado do Rio Grande do Sul não exclui do universo 

de possíveis contratantes pelo Poder Público nenhum sujeito, sendo certo 
que todo fabricante de programas de computador poderá participar do 
certame, independentemente do seu produto, bastando que esteja disposto 

a celebrar licenciamento amplo desejado pela Administração. 5. Os 
postulados constitucionais da eficiência e da economicidade (CRFB, arts. 37, 
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caput e 70, caput) justificam a iniciativa do legislador estadual em 

estabelecer a preferência em favor de softwares livres a serem adquiridos 
pela Administração Pública. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade 

julgado improcedente.(ADI 3059, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

09/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 08-05-2015) 
.  

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

CONCESSÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. FUSÃO DE LINHAS. 

ALTERAÇÃO DE LINHAS DE ÔNIBUS. NOVOS ITINERÁRIOS. AUSÊNCIA DE 

LICITAÇÃO. ILEGALIDADE.PRECEDENTES.1. A alteração contratual ou 

dispensa de licitação deve observar duas regras principais: 

indispensabilidade do tratamento igualitário a todos que estejam na mesma 

situação e manutenção do interesse público.2. "O art. 65, II, 'b', da Lei 

8.666/93, a par de ter atendido ao interesse público, e o art. 6º, § 1º da Lei 

8.987/95, que possibilita a alteração contratual com acréscimos de até 

25%, não têm o condão de fazer desaparecer o tratamento privilegiado, em 

detrimento de outras  empresas concessionárias de linhas regulares" (REsp 

488.648/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/8/2004, DJ 11/10/2004, p. 270). No mesmo sentido: REsp 

1.238.020/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 1º/12/2011.3. Não se trata de 

incursão na seara fática dos autos, mas de valoração dos contornos fáticos 

já delineada pelo Tribunal de origem, porquanto incontroverso nos autos 

que houve a fusão de duas linhas intermunicipais, no que o Tribunal de 

origem concluiu pela inexigibilidade de licitação, contrastando com o 

entendimento jurisprudencial desta Corte. Inaplicável, na hipótese, o óbice 

da Súmula 7/STJ.Agravo regimental improvido.(AgRg no AgRg no REsp 

1519987/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2015, DJe 09/10/2015) 
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ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

MPE-SP - 2015 - Promotor de Justiça  

I- As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento 

diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte 

na forma da lei.  

II- A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os 

atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 

respectiva abertura.  

III- São modalidades de licitação: a) concorrência; b) tomada de preços; c) 

convite; d) praça; e) leilão.  
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IV- Praça é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 

venda de bens imóveis inservíveis para a administração, a quem oferecer o 

maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  

Gabarito: Corretas I e II 

 

2.MPDFT -  Promotor de Justiça (Adaptada) 

A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações a fim 

de conferir a um tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa 

fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a 

discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. A 

Constituição exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica 

que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

 

CORRETA 

 

3.CESPE - DPE-DF - Defensor Público  

Julgue os itens que se seguem, relativos a licitação e ajustes 

administrativos. 

 

Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, a realização do procedimento licitatório 

serve-se de três finalidades fundamentais: a busca da proposta mais 

vantajosa, o oferecimento de igualdade de oportunidade a todos os 

interessados e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

CORRETA 

 

4.CESPE -  TJ-RR - Titular de Serviços de Notas e de Registros 
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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. 

CORRETA 

 

5.MPE-SC - Promotor de Justiça  

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelece que o 

edital e a carta- convite contêm as regras a serem observadas no processo 

licitatório. Em caso de modificação do edital que afete as propostas, as 

novas regras valerão apenas para os concorrentes já habilitados.  

ERRADA 

 

É dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição, sendo 

inexigível em algumas situações legalmente previstas em que há 

competição, mas sua realização é facultada.  

ERRADA 
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