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LICITAÇÃO – PARTE II 

 

Modalidades(art. 22): 

 

 Concorrência - tem como objeto: licitação de grande vulto, licitações 

internacionais, compra e alienação de bens imóveis (exceto: leilão), 

concessão de direito real de uso, nos contratos de empreitada integral, nas 

concessões de obras e serviços (Lei 8987/95), nos casos de parcelamento do 

objeto (art. 23, § 5º).  

- prazo de intervalo mínimo (conta-se da data de publicação do resumo do edital 

até a data de entrega dos envelopes) – de 45 dias se o critério for técnica e técnica 

mais preço e de 30 dias se o critério for preço (condições - art. 21).  

 

 Tomada de Preços - é usada para contratos de valor médio, entre 

interessados previamente cadastrados, ou que preencham os requisitos para 

o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas. O prazo mínimo para publicação do extrato do edital é de 30 ou 

15 dias.  

 

 Convite - é a licitação adequada para valores menores, com a convocação 

de três interessados do ramo, no mínimo, cadastrados ou não, podendo 

também participar os cadastrados que manifestarem seu interesse 24 horas 

antes da apresentação das propostas. Prazo de intervalo mínimo é de 5 dias 

úteis.  

Obs.: Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada 

de preços e, em qualquer caso, a concorrência - art. 23, § 4º.  

 

 Concurso – é a licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, com a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. O 

edital deve ser publicado com 45 dias de antecedência mínima.  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 Leilão – utilizada para a venda de bens móveis inservíveis e de produtos 

apreendidos ou penhorados (limite art. 17, § 6º), bem como de imóveis 

oriundos de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento em que seja 

útil a alienação. O edital deve ser publicado com 15 dias de antecedência 

mínima. 

 

 Pregão - regulamentada pela Lei 10.520, de 17.07.02, serve para a 

aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no mercado, independente dos valores. O 

procedimento licitatório nesta modalidade é invertido. O aviso deve ser 

publicado com 8 dias de antecedência mínima.  

 

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 
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licitantes. Elaboração do edital conforme requisitos do 

art. 401. 

 

– Fase externa: 

2) Publicação do instrumento convocatório: alguns aspectos: 

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 

                                                           
1Artigo alterado pela Lei n. 13.500/2017, 
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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: 

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 
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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 

(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 
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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). 

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. 
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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 

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 
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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 

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).  

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DA AULA 

 

 

1. CESPE – STJ – ANALISTA JUDICIÁRIO 

 

Desde que o serviço seja de natureza singular, a contratação de empresa de 

notória especialização para realizar a capacitação de servidores públicos poderá ser 

feita por meio de dispensa de licitação. 

ERRADA 

 

 

2. CESPE – TRF 5ª REGIÃO – JUIZ FEDERAL 

 

Situação hipotética: Lei estadual fixou normas para regular os procedimentos 

licitatórios em seu âmbito de atuação. Adotou os parâmetros gerais da Lei de 

Licitações e, de forma específica, estabeleceu que, para a aquisição de bens ou 

serviços, a empresa licitante deva ter fábrica no respectivo estado da Federação. 

Assertiva: Conforme entendimento do STF, tem caráter constitucional a referida 

exigência, devido às singularidades existentes no estado e ao interesse de fomentar 

o desenvolvimento industrial local. 

ERRADA.  

 

2.Tribunal de Justiça do mato Grosso – Juiz Substituto (ADAPTADA) 

Eventuais impugnações ao edital da licitação somente poderão ser formuladas pelas 
empresas participantes do certame.  

ERRADA 

 

3. FUNDATEC – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL  

De acordo com a lei nº 8.666/1993, o processo licitatório pode ser implementado 

por meio de diferentes modalidades. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 
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I. A modalidade de licitação Concurso é utilizada para escolha de trabalhos 

técnicos, científicos ou artísticos, sendo a participação no processo restrita aos 
interessados previamente cadastrados.  

II. Concorrência é a 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.  

III. Para Compras e Serviços que não forem de obras ou serviços de engenharia, no 

valor estimado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a administração pública 
somente poderá adotar a modalidade licitatória Concorrência.  

IV. A modalidade de licitação Convite poderá ser utilizada para compras e serviços 

no valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quando não se tratar de 
obras ou serviços de engenharia.  

Quais estão corretas? 

a)Apenas I e II. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas II e IV. 

e) Apenas I, III e IV. 

LETRA D 

 

3.Banca: IESESÓrgão: ALGÁSProva: Analista de Projetos - Jurídica 

 Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A licitação como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão 

ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que 

propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência 

e moralidade nos negócios administrativos.  

b) A licitação o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no 

exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem 

às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem 
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propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para 

celebração do contrato. CORRETA 

c) A finalidade da licitação deve ser sempre atender o interesse público, buscar 

a proposta sempre de menor preço, sem a necessidade de observar o princípio da 

isonomia.  

d) A finalidade da licitação deve ser sempre atender o interesse público, buscar 

a proposta mais vantajosa, existindo igualdade de condições, bem como os demais 

princípios resguardados pela constituição. 

LETRA C 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


 

                                                                                    
                               Fernanda Marinela             fernandamarinela         @FerMarinela 

 

                                             www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


 

                                                                                    
                               Fernanda Marinela             fernandamarinela         @FerMarinela 

 

                                             www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma

