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RESUMO 

 

A Lei nº 8.666/1993 representou, diante do contexto em que ocorreu a sua edição, 

significativo avanço no sentido de formalizar procedimentos, moralizar condutas, estabelecer 

tratamento isonômico entre os licitantes e publicizar os atos atinentes ao processo licitatório 

ou de contratação direta (dispensa e inexigibilidade). Contudo, sem embargo das alterações 

pontuais efetuadas, o modelo inaugurado pelo atual Estatuto das Licitações já não se 

harmoniza com a realidade socioeconômica do país, a qual requer celeridade, transparência e 

real vantajosidade nas compras e contratações públicas. Nesse contexto procurou-se, por meio 

da pesquisa documental e bibliográfica, configurar um modelo propositivo modificativo com 

enfoque na eficiência. Para tanto, examinou-se o arcabouço normativo vigente sobre o sistema 

de contratações em uso na Administração Pública Federal, bem como as proposições 

legislativas em tramitação no Congresso Nacional, em especial o PLS nº 559/2013, fruto do 

trabalho da Comissão Especial Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos 

instituída no âmbito do Senado Federal. Além disso, relevantes contribuições foram 

encontradas na atuação dos Órgãos de Controle Interno e Externo, com destaque para as 

recomendações de melhorias nos procedimentos relativos à contratação e à execução de 

contratos de terceirização de serviços continuados, contidas no Acórdão nº 1214/2013 e para a 

ênfase em aspectos de governança corporativa e gestão profissional das aquisições, a teor do 

Acórdão nº 2328/2015, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União. Aliando as 

mencionadas contribuições com a experiência profissional é que se elaborou o referido 

modelo propositivo, segmentando-o em dois eixos, a saber, o normativo, que traz sugestões de 

revisão, modernização e consolidação do arcabouço legal regente, e o 

gerencial/administrativo, com propostas de profissionalização da gestão, planejamento, 

informatização e incorporação de práticas exitosas. Pretende-se, ao final, indicar modificações 

estruturais voltadas, principalmente, para a eficiência dos meios licitatórios em relação aos 

propósitos buscados, observados os demais princípios norteadores da Administração Pública. 

 

Palavras-chave: Licitações. Contratações diretas. Lei nº 8.666/1993. Modificações. Princípio 

da eficiência.  

  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The law No. 8.666/1993 represented, on the context in which it occurred its edit, a significant 

step in the sense of formalizing procedures, moralizing behaviors, establishing equal 

treatment between the bidders and publicizing actions relating to the bidding process or direct 

contracting (waiver and unenforceability). However, notwithstanding the specific changes 

made, the model opened by the current Status of Bids is no longer attuned to the socio-

economic reality of the country, which requires speed, transparency and real advantageness 

procurement and contracting. In this context it was tried to, through documentary and 

bibliographic research, set up a propositional and amending model focusing on efficiency. To 

this objective, we examined the current legal framework on the hiring system in use at the 

Federal Public Administration, as well as legislative proposals pending in Congress, 

particularly the PLS No 559/2013, resulted of the Temporary Special Commission of 

Modernization of the Bidding and Contracts Law’s work instituted under the Federal Senate. 

In addition, significant contributions were found in the operation of Internal and External 

Control Organs, especially the recommendations for improvements in procedures relating to 

procurement and enforcement outsourcing of continued service contracts, contained in 

Judgment No. 1214/2013 and the emphasis on aspects of corporate governance and 

professional management of the acquisitions according the content of Judgment No. 

2328/2015, both of them of the Plenary of the Federal Audit Court. Combining the 

aforementioned contributions to the professional experience it was compiled the propositional 

model, dividing in two axes: the legislative, that brings suggestions for revision, 

modernization and consolidation of the legal framework ruling, and 

managerial/administrative, with proposals for professional management, planning, 

computerization and incorporation of successful practices. In the end, it is intended, to 

indicate structural changes geared mainly to the efficiency of bidding means in relation to the 

pursued purposes, subject to the other governing principles of public administration. 

 

Keywords: Bids. Direct hires. Law No. 8.666/1993. Modifications. Principle of efficiency.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

As aquisições ou contratações, por determinação constitucional, sejam na esfera 

federal, estadual ou municipal, são precedidas por alguma espécie de procedimento seletivo, 

seja licitação ou contratação direta (dispensa e inexigibilidade), o qual resguarde a 

observância aos princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, além dos postulados específicos do certame estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666 

de 21 de junho de 1993, dentre os quais o da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Para se ter uma ideia preliminar de quão volumosa é essa atividade no campo da 

Administração Pública Federal, tomando por base os dados dos últimos cinco anos 

disponíveis no Portal de Compras Governamentais do Ministério do Planejamento Orçamento 

e Gestão, em média são realizados anualmente 234.000 (duzentos e trinta e quatro mil) 

processos de aquisições de materiais ou contratações de serviços, dentre licitações, dispensas 

ou inexigibilidades. 

Este tema se reveste de peculiar importância, haja vista que em torno de 10% do 

Produto Interno Bruto (PIB) é consumido em compras governamentais, considerando os três 

entes da Federação. Somente no ano de 2014, de acordo com informações disponíveis no 

Painel de Compras Governamentais, o Governo Federal desembolsou pouco mais de R$ 

88.000.000.000,00 (oitenta e oito bilhões de reais) com as referidas despesas. 

O Estatuto de Licitações vigentes, qual seja a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 

1993, em que pese ter cumprido um importante e necessário papel na moralização de 

condutas, formalização de procedimentos, na construção de um tratamento isonômico entre os 

licitantes e na publicidade dos atos, encontra-se defasado diante da nova ordem 

socioeconômica estabelecida na sociedade contemporânea.  

Como exemplo é inadmissível que, em plena era da informação difundida e 

instantânea, com abundância de ferramentas tecnológicas que viabilizam a otimização e 

segurança dos procedimentos, tais como os recursos de autenticação (certificação digital) e 

criptografia, ainda encontrem previsão legal, e efetivamente ocorram com toda a 

vulnerabilidade imanente, as licitações presenciais, marcadas pelo manuseio de envelopes e 

enorme quantidade papéis. Isso apenas contribui negativamente para a ineficácia do processo 
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e facilitando toda sorte de condutas desvirtuadas, tanto por parte de agentes públicos, como 

por parte dos concorrentes. 

Não por acaso o gestor público vive em constante tensão entre a vinculação à 

licitação, ainda hoje focada no controle rígido de procedimentos, e a satisfação das 

necessidades administrativas, cada vez mais urgentes. A ênfase formalística e no menor preço 

retira o administrador do objetivo precípuo de alcançar qualidade e ainda frustra a 

competitividade.  

Nesse diapasão, faz-se imperioso uma profunda reestruturação e modernização 

desse modelo de aquisições e contratações públicas, no sentido de que, sem descuidar dos 

demais princípios regentes da Administração Pública, persiga-se um sistema normativo 

direcionado para a celeridade, eficiência, transparência e materialização da vantajosidade. 

Pelas especificidades, densidades e finalidades a que se destinam, esta monografia 

não se debruçará sobre os seguintes temas: as modalidades de licitação denominadas leilão e 

concurso, bem como sobre a matéria dos contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993); 

concessões e permissões de serviços públicos (Lei nº 8.987/1995), parcerias público-privadas 

(Lei nº 11.079/2004); licitações de serviços de publicidade (Lei nº 12.232/2010); e licitações 

para a compra ou contratação de produtos/sistemas de defesa (Lei nº 12.598/2012). 

Tendo por norte essas diretrizes e como supedâneo a pesquisa bibliográfica e 

documental, este trabalho se inicia com uma visão do modelo atual submetido à Lei nº 

8.666/1993, à Lei nº 10.520/2002 (pregão), à Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC) e às demais normas infralegais, com a análise das modalidades 

e tipos de licitação, o sistema de registro de preços e as hipóteses de contratações diretas. 

Na sequência são colecionadas as proposições legislativas em trâmite no 

Congresso Nacional que pretendem modificar, em certo grau, o arcabouço legal licitatório. 

São analisadas separadamente as iniciativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e 

destacados os principais aspectos, sobretudo do PLS nº 559/2013. 

Por indispensável, a pesquisa também perquire o posicionamento e 

recomendações dos Órgãos de Controle interno, a Controladoria Geral da União, e externo, o 

Tribunal de Contas da União, onde se sobressaem os conteúdos dos Acórdãos TCU – Plenário 

nº 1214/2013, o qual versa sobre melhorias nos procedimentos relativos à contratação e à 

execução de contratos de terceirização de serviços continuados e nº 2328/2015, que alerta 

para a premente necessidade de implementação de práticas de governança, profissionalização 

e gestão das aquisições. 
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Em desfecho, é apresentado um modelo propositivo de modificações estruturais, a 

partir de uma perspectiva que se baseia na materialização do princípio da eficiência nos 

processos de aquisições e contratações públicas, dividido em dois eixos aglutinadores, quais 

sejam: o normativo, com sugestões de revisão, modernização e consolidação do arcabouço 

legal regente; e o gerencial/administrativo, com propostas de profissionalização da gestão, 

planejamento, informatização e incorporação de práticas exitosas, em prol da otimização do 

interesse público nos processos licitatórios. 
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2 O PANORAMA DO MODELO ATUAL DE LICITAÇÕES E CONTRA TOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

O procedimento denominado licitação traz ínsito a noção de disputa isonômica ao 

fim da qual será selecionada a proposta mais vantajosa aos interesses da Administração, com 

o propósito de se celebrar um contrato administrativo, entre o órgão promotor e vencedor do 

certame, para a realização de obras, serviços, concessões, permissões, compras, alienações ou 

locações. 

O ordenamento jurídico brasileiro possui um estatuto que disciplina tal 

procedimento. Trata-se da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual estabelece normas 

gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Subordinam-se ao regime desta Lei, 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 pelas três esferas da 

Federação. 

 

2.1 Conceituação e princípios regentes 

 

É cediço que a finalidade do Estado é o atendimento das necessidades da 

população e a persecução dos objetivos previstos em sua Constituição. No caso brasileiro, em 

especial para o presente estudo: desenvolvimento, bem de todos, erradicação da pobreza e das 

desigualdades, conforme estabelecido pelo Texto Constitucional de 1988. 

Na busca desse desiderato, muitas vezes o Poder Público precisa contratar com 

terceiros para a realização de obras e serviços e aquisição de bens. E isso se dá através de 

meios, caminhos, ferramentas. A licitação é uma dessas atividades preparatórias. 

No entanto, diversamente do que ocorre na iniciativa privada, o agente público 

não é livre para contratar com quem lhe aprouver, mas seus contratos dependem, via de regra, 

de um procedimento seletivo. 

Nessa perspectiva, a licitação pode ser vista como uma limitação à atuação da 

Administração Pública, impondo-lhe rigores mais severos do que aqueles a que se sujeitam os 

particulares. Não por outro motivo foi concebida como procedimento prévio à celebração dos 

contratos pela Administração, em razão de dois princípios fundamentais: a) indisponibilidade 
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do interesse público, que obriga o Administrador público a buscar sempre, de forma 

impessoal, a contratação mais vantajosa para a Administração, e b) igualdade dos 

administrados, que o obriga a oferecer iguais oportunidades aos concorrentes (potenciais ou 

concretos) de virem a ser contratados. 

Di Pietro (2014, p. 373) citando parcialmente José Roberto Dromi, define 
licitação como:  

 
[...] 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 propostas 
dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de 
contrato. 

 
Enriquece o conceito a opinião de Niebuhr (2012, p. 34) segundo o qual “a 

licitação pública não é procedimento vazio, sem finalidade, que serve apenas para embaraçar 

a atividade administrativa. Em sentido oposto, licitação pública é o meio para celebrar 

contrato administrativo de modo legítimo, sem corrupção, imoralidade e favoritismos”.  

A licitação como instrumento de aquisição de bens e serviços pelo Poder Público 

adquiriu esteio constitucional a partir de 1988. Nesse momento foi estabelecida a competência 

privativa da União para editar normas gerais sobre licitações e contratos, bem como a 

obrigatoriedade da licitação. 

É no texto constitucional que se extraem as regras e diretrizes básicas para a 

aplicação no caso concreto por parte do Administrador (CF/88, art. 37, inciso XXI):  

 
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. (grifou-se) 
 

O regulamento que disciplina a matéria em tela é a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 

1993, chamada de Lei Geral das Licitações, a qual, por sua vez, preceitua: 

 
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. 
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Da leitura do dispositivo supratranscrito depreendem-se os objetivos da licitação: 

observância do princípio constitucional da isonomia; seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração; promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

A propalada vantajosidade determinada no artigo 3º da Lei das Licitações espelha 

basicamente a busca por contratação que seja tanto economicamente mais vantajosa, isto é, 

menor gasto de dinheiro público, quanto que assim o seja qualitativamente, melhor gasto. 

Pode-se considerá-la uma decorrência direta do princípio da eficiência, uma vez que as 

características do objeto contratado devem ser analisadas do ponto de vista da relação custo-

benefício, vale dizer, é premente a produção dos melhores resultados econômicos, sob os 

prismas quantitativo e qualitativo.  

Além dos princípios gerais que informam toda a Administração pública direta ou 

indireta, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a Lei nº 

8.666/1993 fez incidir sobre a licitação alguns princípios específicos, que são próprios à sua 

natureza e às suas peculiaridades. 

Nesse aspecto destaca-se, consoante ensinamento de Marinela (2013), os 

seguintes princípios específicos: 

1) Isonomia: significa dar tratamento igual a todos os interessados. É condição 

essencial para garantir competição em todos os procedimentos licitatórios. Ressalte-se que, a 

violação a esse princípio caracteriza desvio de poder e até crime da própria Lei de Licitações. 

Entretanto, a regra comporta exceções, admitindo-se critérios de desempate que favorecem 

bens e serviços: 

a) produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; 

b) produzidos no País; 

c) produzidos por empresas brasileiras; 

d) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País.  

Há, ainda, por força do que prevê a Lei Complementar nº 123/2006, a 

possibilidade de tratamento diferenciado para Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno 

Porte (EPP). O tratamento diferenciado se justifica pela necessidade de o Estado fomentar a 

atuação dessas empresas, mas obviamente não justifica eventual contratação a preços 

superiores aos praticados no mercado. 

2) Vinculação ao instrumento convocatório: obriga a Administração e o 

licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá 

ser criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação. Assim o edital é 
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enquadrado como a lei interna da licitação e deve definir tudo que é importante para o 

certame, não podendo o Administrador exigir nem mais e nem menos do que está previsto 

nele. A liberdade do Administrador, a discricionariedade ampla na elaboração do edital, 

entretanto, após sua publicação esse ficará estritamente vinculado às suas normas. 

Eventuais erros ou irregularidades constantes do instrumento convocatório podem 

ser corrigidos, desde que assegurada a mesma publicidade verificada na publicação inicial.  

3) Julgamento objetivo: o administrador deve observar critérios objetivos 

definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. As regras de 

julgamento devem ser prévias e objetivas, claras e induvidosas. Afasta a possibilidade de o 

julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de 

convocação, ainda que em benefício da própria Administração. Em outras palavras, o edital 

estabelecer de forma clara e precisa qual será o critério para a seleção da proposta vencedora, 

denominado “tipo de licitação”. 

Inadmissível a mera referência genérica do julgamento a ser feito ou a simples 

referência a artigo da lei. O edital deve ser claro o suficiente para que se conheça antes o 

critério de julgamento que será usado. 

Por seu turno, Di Pietro (2014) acrescenta ao rol de princípios específicos o 

princípio da licitação sustentável, segundo o qual é possível, por meio do procedimento 

licitatório, incentivar a preservação do meio ambiente. A Lei nº 8.666/1993, que já previa, 

desde a redação original, o impacto ambiental entre os requisitos a serem observados na 

elaboração dos projetos básicos e executivos de obras e serviços (art. 12, VII), teve seu artigo 

3º alterado pela Lei nº 12.349/2010 para inserir entre os objetivos da licitação a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável 

Na esfera federal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por 

intermédio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, editou a Instrução 

Normativa nº 01/2010, a qual dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional. 

 

2.2 Modalidades de licitação 

 

Modalidade de licitação é a forma específica de conduzir o procedimento 

licitatório, a partir de critérios definidos em lei. Em outras palavras, representam o conjunto 
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de regras que devem ser observadas na realização de um determinado procedimento 

licitatório.  

Justen Filho (2014) aponta para a atual existência de três regimes licitatórios para 

o aperfeiçoamento de contratos administrativos: os das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 

12.462/2011. 

Os modelos predeterminados na Lei nº 8.666/1993 se caracterizam pela realização 

presencial da sessão, habilitação dos concorrentes anterior ao exame das propostas e a não 

modificação de propostas no curso da disputa.  

Além do leilão (destina-se à venda de bens móveis ou imóveis) e do concurso 

(utilizado para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, por meio da instituição de 

prêmios ou remuneração aos vencedores), que devido ao fim que se destinam não serão 

analisados nesse trabalho, as demais modalidades de licitação admitidas pela Lei nº 

8.666/1993 são: concorrência, tomada de preços e convite. 

Já a Lei nº 10.520/2002 criou uma modalidade distinta denominada pregão, cujas 

principais características residem na possibilidade de desenvolver-se na forma eletrônica, na 

inversão de fases, ou seja, a fase competitiva antecede o julgamento da idoneidade do licitante 

e na realização de disputa entre os concorrentes mediante lances decrescentes sucessivos, até 

se chegar ao menor preço ofertado. 

Configurando uma espécie de experimentação legislativa, a Lei nº 12.462/2011 

instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), o qual se notabiliza por 

envolver uma ampliação da autonomia da Administração para configurar a licitação. Ao 

estabelecer diretrizes genéricas, direciona ao instrumento convocatório a disciplina aplicável 

ao caso concreto. (JUSTEN FILHO, 2014) 

Elencadas as modalidades e antes de detalhá-las, cabe dizer que a escolha da 

modalidade deve se dar, basicamente, em função de dois critérios: 

a) Critério qualitativo , em que a modalidade deverá ser definida em função das 

características do objeto licitado, independentemente do valor estimado para a contratação. 

b) Critério quantitativo , em que a modalidade será definida em função do valor 

estimado para a contratação, se não houver dispositivo que obrigue a utilização do critério 

qualitativo. 

Caberá à autoridade administrativa competente para instaurar a licitação escolher 

a modalidade a ser adotada, desde que presentes os pressupostos apropriados. 
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Orienta o Tribunal de Contas da União (TCU), em sua Súmula 248, que a escolha 

da modalidade licitatória deve ser feita com base nos gastos estimados para o período de 

vigência do contrato, consideradas as prorrogações previstas. 

Por fim, das modalidades existentes em nosso ordenamento, o pregão, em sua 

forma eletrônica, destaca-se como a predominantemente adotada no âmbito da Administração 

Pública. Segundo o Painel de Compras do Governo Federal, nos últimos cinco anos foram 

realizadas 211.470 licitações, sendo que 196.624 foram realizadas sob a forma de pregão, 

representando aproximadamente 93% dos certames realizados. Desses, apenas 1% ocorreu 

presencialmente. 

Quadro 1 – Painel de Compras do Governo Federal: processos de compras 

 
Fonte: Painel de Compras do Governo Federal.  
Disponível em: <http:// http://189.9.7.60/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Painel%20de%20Compras 
.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true>. Acesso em: 27 out. 2015. 

  

2.2.1 Concorrência 
 

É definida no parágrafo primeiro do art. 22 da Lei nº 8.666/1993 como 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. 

Entenda-se habilitação preliminar como a comprovação da capacidade técnico-

jurídica, idoneidade e regularidade fiscal por meio de um conjunto de documentos exigidos 

pela Administração aos licitantes. 

Nos dizeres de Mello (2010, p. 557), “a concorrência (art. 22, § 1º) é a 

modalidade licitatória genérica destinada a transações de maior vulto, precedida de ampla 
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publicidade, à qual podem acorrer quaisquer interessados que preencham as condições 

estabelecidas”. 

Deve ser utilizada, qualquer que seja o valor estimado para a contratação, tanto na 

compra ou alienação de bens imóveis, como nas concessões de direito real de uso e nas 

licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os limites, a tomada de 

preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o 

convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País. 

1) Chamamento 

O chamamento da concorrência é feito através de aviso resumido do edital de 

licitação. Esse aviso deverá ser publicado, pelo menos uma vez: 

- no Diário Oficial da União, quando se tratar de órgãos da Administração Pública 

Federal; 

- no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal quando se tratar de órgãos da 

Administração Pública Estadual ou Municipal ou do Distrito Federal, respectivamente; 

- em jornal de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de 

circulação no Município ou região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, 

alienado ou alugado o bem. 

A Administração, sempre que possível, deverá utilizar-se de outros meios de 

divulgação para ampliar o número de concorrentes. 

2) Prazo mínimo até o recebimento das propostas 

O prazo mínimo de publicação depende do tipo de concorrência. 

- 45 (quarenta e cinco) dias: quando se tratar de melhor técnica, técnica e preço ou 

obras de engenharia em regime de execução de empreitada integral; 

- 30 (trinta) dias: compras ou outros serviços, o prazo será de 30 dias.  

3) Participantes 

Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que preencha as condições estabelecidas 

no edital e tenha sido habilitada na fase inicial. 

Independentemente da modalidade adotada, a Lei nº 8.666/1993 (art. 9º) veda a 

participação, direta ou indireta, na licitação ou na execução de obra ou serviço e no 

fornecimento de bens a eles necessários: 

- do autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

- de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
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detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

- de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

4) Limite de valor 

A modalidade Concorrência é obrigatória para licitações com valores acima de: 

- R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em caso de obras e 

serviços de engenharia. 

- R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), em caso de compras e outros 

serviços. 

A Concorrência não possui valor máximo para sua utilização. Embora obrigatória 

para os casos previstos no art. 23, inc. I, alínea c e inc. II, alínea c, essa modalidade também 

pode ser utilizada para as faixas de preços inferiores (Tomada de Preços e Convite), nos 

termos do art. 23, parágrafo quarto da Lei nº 8.666/1993. 

 

2.2.2 Tomada de preços 
 

Dispõe a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 22, parágrafo segundo, que a tomada de 

preços é a modalidade de licitação entre interessados qualificados devidamente cadastrados ou 

que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

data do recebimento das propostas. 

Esse cadastramento se refere à análise prévia da situação da empresa, por meio da 

verificação de sua habilitação jurídica, de sua regularidade fiscal e trabalhista, de sua 

qualificação econômico-financeira, de sua qualificação técnica e do cumprimento das 

exigências do Ministério do Trabalho com relação ao trabalho do menor, em conformidade 

com o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei n°. 8.666/93, atribuindo-lhe, posteriormente, caso 

atenda a todos esses requisitos, o certificado de registro cadastral. 

Sobre o assunto, Di Pietro (2014, p. 416) salienta: 

 
A Lei nº 8.666/93 mudou o conceito de tomada de preços, uma vez que, pela 
legislação anterior, ela se limitava aos licitantes previamente cadastrados; estava 
ausente a universalidade, já que a licitação era aberta apenas àqueles inscritos no 
registro cadastral; a lei atual, de certa forma, desnaturou o instituto ao permitir a 
participação de interessados que apresentem a documentação exigida para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. O 
objetivo evidente foi o de abrir as portas para maior número de licitantes, o que pode 
convir aos interesses da Administração; mas não há dúvida de que o procedimento 
da tomada de preços veio tornar-se praticamente mais complexo, já que a comissão 
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de licitação tem que examinar a documentação dos licitantes que participarem dessa 
forma. A grande vantagem da tomada de preços estava na fase de habilitação, 
em que a comissão se limitava a examinar os certificados de registro cadastral; 
pela nova lei, essa fase praticamente se iguala à da concorrência, quando 
houver licitantes utilizando-se dessa nova forma de participação. (grifou-se) 

 

 

1) Chamamento 

Aplicam-se as mesmas regras da modalidade concorrência. 

2) Prazo mínimo até o recebimento das propostas 

O prazo depende do tipo de concorrência. 

- 30 (trinta) dias: quando se tratar de licitação do tipo melhor técnica ou técnica e 

preço; 

- 15 (quinze) dias: para os outros tipos de tomadas de preço. 

3) Participantes 

Qualquer pessoa física ou jurídica devidamente cadastrada ou que atenda a todas 

as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas. 

4) Limite de valor 

Poderá ser utilizada em situações nas quais não exista determinação legal que 

obrigue o emprego de outra modalidade e em função dos seguintes limites, tendo em vista o 

valor estimado da contratação: 

- até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em caso de obras e 

serviços de engenharia. 

- até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), em caso de compras e 

demais serviços. 

 

2.2.3 Convite 

 

É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade 

administrativa (Lei nº 8.666/1993, art. 22, parágrafo 3º). 

A sua divulgação deverá se dar pela afixação, em local apropriado, de cópia do 

instrumento convocatório e também por meio de convite enviado a cada um dos convidados, 

cuja cópia deve ser apensada ao processo administrativo, nos termos do art. 38, II, da Lei n.º 

8.666/93. 
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Tem por peculiaridade ser um procedimento simples, de menor prazo de duração 

(cinco dias úteis para os convidados apresentarem suas propostas, a partir do recebimento do 

instrumento convocatório) e pode ser utilizado tanto para obras e serviços de engenharia, 

como para compras e outros serviços de menor valor.  

1) Chamamento 

Diferentemente da concorrência e da tomada de preços, no convite a 

Administração Pública escolhe e convida, no mínimo, três interessados do ramo pertinente ao 

objeto que se pretende licitar, através do instrumento denominado carta-convite, que nada 

mais é do que uma forma simplificada de edital sem a publicidade deste, e só admitida nas 

licitações de pequeno valor. 

Essa escolha, todavia, deve atender ao interesse público, fundamentando-se nos 

princípios da impessoalidade e da moralidade. Nesse sentido, Justen Filho (2012, p. 296) 

afirma que: 

 
A faculdade de escolha pela Administração dos destinatários do convite deve ser 
exercida com cautela, diante dos riscos de ofensa à moralidade e à isonomia. Se a 
Administração escolher ou excluir determinados licitantes por preferências 
meramente subjetivas, estará caracterizado desvio de finalidade e o ato terá de ser 
invalidado. A seleção prévia dos participantes faz-se no interesse da 
Administração para a realização de suas funções. 
Quando a lei determina que deverão ser convidados no mínimo três interessados, 
não estabelece um limite máximo. Não exclui a possibilidade de, em casos 
concretos, ser efetivada a convocação de número maior de pessoas. Quando existir 
um grande número de possíveis interessados, todos eles deverão ser convidados 
para a licitação. (grifou-se) 

 

Em função do teor do art. 22, § 7.º, da Lei n.º 8.666/93, questão fundamental 

relacionada à modalidade convite diz respeito ao prosseguimento da licitação quando não 

houver, no mínimo, três propostas válidas, assim consideradas aquelas cuja documentação 

para habilitação foi aprovada e que a proposta financeira não contenha vícios passíveis de 

desclassificação. Em que pese existirem divergências, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, sobre a questão, o Tribunal de Contas da União firmou o entendimento sobre a 

necessidade de repetição do convite no caso da não obtenção injustificada das três propostas 

válidas: 

Súmula 248 - TCU: Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à 
seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a 
convocação de outros possíveis interessados ressalvados as hipóteses previstas no 
parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993. 
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Em outras palavras, o convite somente pode prosseguir com menos de três 

propostas válidas em casos de manifesto desinteresse dos convidados ou de limitações do 

mercado, situações devidamente justificadas no processo. 

2) Prazo mínimo até o recebimento das propostas 

- 5 (cinco) dias úteis, a partir da data do recebimento da carta-convite. 

3) Participantes 

A presente modalidade é endereçada à praça comercial onde a Administração 

Pública atua, sem prejuízo da participação de outros interessados de qualquer parte do país. 

Outros interessados em participar do convite podem fazê-lo desde que cadastrados 

na correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 

(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

4) Limite de valor 

- até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de obras e serviços de 

engenharia. 

- até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em caso de compras e demais serviços. 

 

2.2.4 Pregão 
 

O pregão foi instituído, no âmbito da União, pela Medida Provisória n.º 2.026, de 

04 de maio de 2000 que, após várias reedições e aperfeiçoamentos foi convertida na Lei n.º 

10.520, de 17 de julho 2002, normativo que estendeu a modalidade a todos os órgãos e 

entidades da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Na esfera federal, os Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e n.º 5.450, de 

31 de maio de 2005, regulamentam a matéria, sendo o último específico para a forma 

eletrônica. 

Acerca do contexto em que se deu a instituição dessa nova modalidade, Carvalho 

Filho (2015, p. 313) esclarece: 

 
As modalidades licitatórias previstas na Lei nº 8.666/1993, em muitos casos, não 
conseguiram dar a celeridade desejável à atividade administrativa destinada ao 
processo de escolha de futuros contratantes. As grandes reclamações oriundas de 
órgãos administrativos não tinham como alvo os contratos de grande vulto e de 
maior complexidade. Ao contrário, centravam-se nos contratos menores ou de mais 
rápida conclusão, prejudicados pela excessiva burocracia do processo regular de 
licitação. 
Atendendo a tais reclamos, foi editada a Lei nº 10.520, de 17.7.2002, na qual foi 
instituído o pregão como nova modalidade de licitação, com disciplina e 
procedimento próprios, visando a acelerar o processo de escolha de futuros 
contratados da Administração em hipóteses determinadas e específicas. 
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Trata-se de modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, 

independentemente do valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é 

feita por meio de propostas e lances, tendo como critério de julgamento da proposta o menor 

preço. É uma espécie de leilão às avessas, onde os licitantes efetuam sucessivas ofertas de 

redução do preço do objeto da licitação.  

Pode ser realizado na forma presencial, com o comparecimento dos licitantes na 

sessão pública, ou na forma eletrônica, que envolve a utilização de recursos de tecnologia da 

informação. 

A utilização do pregão está condicionada à contratação de bens e serviços comuns 

que, nos termos da Lei n.º 10.520/02, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado. Esses bens e serviços devem ter como característica, portanto, além da sua 

disponibilidade no mercado, o fato de poderem ser comparáveis entre si, de modo a permitir a 

decisão de compra com base no menor preço. 

Na Administração Federal, o uso do pregão é obrigatório na contratação de bens e 

serviços comuns, sendo preferencial a forma eletrônica (Decreto nº 5.450/2005, art. 4º). A 

decisão pela inviabilidade de utilização do pregão deve ser justificada pelo dirigente ou 

autoridade competente, de forma motivada e circunstanciada. 

Tem-se que a grande inovação do pregão se deu pela inversão das fases de 

habilitação e análise das propostas. Dessa forma, apenas a documentação do participante que 

tenha apresentado a melhor proposta é analisada. 

1) Chamamento 

Ocorre por meio da publicação de Aviso contendo o resumo do edital veiculado, 

no Diário Oficial do respectivo ente federado, em meios eletrônicos (internet) e, a depender 

do valor estimado da contratação, em jornal de grande circulação local, regional ou nacional.  

Saliente-se que de acordo com o regulamento dessa modalidade, os órgãos ou 

entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG) e os que aderirem ao sistema do 

Governo Federal disponibilizarão a íntegra do edital, em meio eletrônico, no Portal de 

Compras do Governo Federal, sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2) Prazo mínimo até o recebimento das propostas 

O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação 

do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 
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Assim como nas modalidades previstas na Lei nº 8.666/1993, qualquer 

modificação no edital do pregão também exige divulgação pela mesma forma que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar as providências a cargo dos licitantes, no tocante à 

obtenção de documentação e à elaboração das propostas. 

3) Participantes 

É permitida a participação de pessoas físicas e jurídicas. Estas últimas, a depender 

das disposições do edital, podem até mesmo participar em forma de consórcio. 

Especificamente na forma eletrônica, caberá ao licitante interessado em participar do pregão, 

na forma eletrônica credenciar-se no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF) para obter chave de identificação e senha de acesso à plataforma do certame. 

4) Limite de valor 

O pregão pode ser aplicado a qualquer valor estimado de contratação, de forma 

que constitui alternativa a todas as modalidades. 

 
Em suma, das quatro modalidades vistas até este ponto, é possível extrair o 

seguinte comparativo: 

 
Tabela 1 – Quadro comparativo entre as modalidades convencionais de licitação  

Modalidades Objeto Prazos mínimo de 

publicação 

Valores 

Concorrência - Aquisição de 

bens ou serviços 

- Contratação de 

obras 

- Compra ou 

alienação de bens 

imóveis,  

- Concessões de 

direito real de uso 

- Nas licitações 

internacionais 

a) Licitação tipo “melhor 

técnica” ou “técnica e 

preço” ou regime de 

empreitada integral: 45 

dias. 

b) Demais casos: 30 dias 

 

a) Para obras e serviços de 

engenharia: acima de R$ 

1.500.000,00; 

b) Demais casos: acima 

de R$ 650.000,00; 

 

Admite-se também para 

valores inferiores a esses 

limites. 

Tomada de 

Preços 

- Aquisição de 

bens ou serviços 

a) Licitação tipo” melhor 

técnica” ou “técnica e 

a) Para obras e serviços de 

engenharia: até 
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- Contratação de 

obras 

 

preço”: 30 dias. 

b) Demais casos: 15 dias 

 

R$ 1.500.000,00; 

b) Demais casos: até R$ 

650.000,00; 

 

Convite - Aquisição de 

bens ou serviços 

- Contratação de 

obras 

 

5 dias úteis. a) Para obras e serviços de 

engenharia: até 

R$ 150.000,00; 

b) Demais casos: até R$ 

80.000,00 

Pregão Bens e serviços 

considerados 

comuns  

8 dias úteis Qualquer valor estimado 

da contratação 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

2.2.5 Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) 
 

Trata-se de um novo regime licitatório, que tem por objetivo tornar as licitações 

do Poder Público mais eficientes e céleres. O RDC foi inspirado nas regras de contratação da 

União Europeia, dos EUA e nas diretrizes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, como também na legislação que disciplina no Brasil 

as contrações por meio do Pregão. (Escola de Administração Fazendária, 2015) 

O RDC foi instituído pela Lei nº 12.462/2011, regulamentado pelo Decreto nº 

7.581/2011, sendo aplicável inicialmente, de forma exclusiva, para as licitações e contratos 

necessários à realização da Copa de 2014, Copa das Confederações da Federação 

Internacional de Futebol (FIFA) e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e, por fim, 

nos contratos de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das 

capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros) 

das cidades sedes dos referidos mundiais exclusivamente às licitações e contratos necessários 

à realização de obras da Copa do Mundo de 2014 e a todos os aeroportos das capitais distantes 

em até 350 km das cidades-sede. 

Em 2012 a Lei nº 12.462/2011 sofreu alterações que estenderam a aplicação do 

mencionado regime às licitações e contratos necessários à realização das ações integrantes do 
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e nas obras e serviços de engenharia no 

âmbito dos sistemas públicos de ensino. 

Mais recentemente, por meio da Medida Provisória nº 678/2015, outra 

modificação foi inserida na precitada norma, ampliando sua incidência sobre às licitações e 

contratos necessários à realização das obras e serviços de engenharia para construção, 

ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo e        

ações no âmbito da Segurança Pública. 

Na apreciação de Justen Filho (2014), a Lei nº 12.462/2011 adotou modelos muito 

mais flexíveis para o procedimento licitatório, estabelecendo soluções genéricas e 

direcionando ao ato convocatório a disciplina aplicável à situação real. Opina, ainda, o 

renomado autor, que “se os resultados da sua aplicação forem satisfatórios, pode-se estimar 

que as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 sejam futuramente revogadas”. 

1) Objetivos: 

A lei estabelece expressamente como objetivos do RDC: 

1.1) ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os 

licitantes; 

 1.2) promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação 

entre custos e benefícios para o setor público; 

1.3) incentivar a inovação tecnológica; e 

1.4) assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração pública. 

2) Inovações: 

Valendo-se da opinião de Marinela (2013), o regime diferencia-se da Lei nº 

8.666/1993, principalmente, nos seguintes pontos:  

2.1) contratação integrada: permite que todas as etapas de uma obra sejam 

contratas com uma única empresa, que fará os projetos básico e executivo e realizará a obra, 

entregando-a pronta para a Administração. O contratado assume a execução de todas as etapas 

da obra, bem como dos riscos; 

2.2) nomes e marcas: permite que o edital indique marcas na licitação de bens se 

houver necessidade de padronização do objeto ou quando determinada marca ou modelo, 

comercializada por mais de um fornecedor, for o único capaz de atender às necessidades da 

contratante; 
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2.3) inversão da ordem de fases: o regime prevê que a fase de habilitação 

(exigência de documentos e outras obrigações legais) ocorra depois do julgamento das 

propostas e somente seja cobrada do licitante vencedor (art. 12 da Lei); 

2.4) fase recursal única: o regime estipula uma fase única de recurso após a 

habilitação do vencedor. A intenção de apresentá-lo deve ser manifestada imediatamente, mas 

o prazo continua a ser o atual, de 5 dias úteis. Iguais prazos terão empresas que quiserem 

apresentar contrarrazões; 

2.5) a instituição da pré-qualificação permanente: é criada a pré-qualificação 

permanente e um regulamento estabelecerá as condições em que a administração poderá fazer 

uma licitação restrita aos pré-qualificados; 

2.6) remuneração variável: a contratada poderá receber uma remuneração variável 

vinculada a seu desempenho. Esse bônus será definido com base em metas, padrões de 

qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no edital e no 

contrato; 

2.7) combinação de diferentes modos de disputa: a apresentação das propostas ou 

lances entre os participantes poderá ocorrer de modo aberto, fechado ou combinado, 

estimulando a concorrência; 

2.8) critérios de julgamento: poderão ser utilizados critérios do menor preço, 

maior desconto, técnica e preço, melhor técnica, conteúdo artístico, maior oferta de preço e 

maior retorno econômico. 

Outra novidade bastante alardeada na mídia, à época da tramitação legislativa do 

modelo em tela, foi a possibilidade da não divulgação do orçamento estimado. A justificativa 

dos defensores do projeto era evitar os conluios e outras práticas anticoncorrenciais existentes 

no modelo da Lei nº 8.666/1993. Em tais casos, os licitantes formulam as suas propostas sem 

conhecer o limite máximo aceitável. Ressalte-se que a planilha orçamentária fica disponível 

para os órgãos de Controle durante todo o processo, sendo divulgada após o encerramento do 

processo. O Decreto nº 7.983/2013 estabeleceu regras e critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia. 

Por último, adverte-se que a utilização do RDC ó opcional e sua escolha deverá 

constar de forma expressa do instrumento convocatório, resultando no afastamento das 

normas contidas na Lei n° 8.666/1993, exceto nos casos expressamente estipulados na própria 

Lei que o instituiu. 
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2.3 Tipos de licitação 

 

Tratam-se de critérios utilizados para o julgamento do procedimento licitatório. A 

Lei nº 8.666/93 (arts. 45 a 47) estabeleceu os seguintes tipos de licitação: 

a) menor preço; 

b) melhor técnica; 

c) técnica e preço; 

d) maior lance ou oferta. 

Para a seleção da melhor proposta a comissão de julgamento ou o pregoeiro deve 

ter em mente que a proposta mais vantajosa é a que melhor atende ao interesse da 

Administração, aquela que melhor servir aos objetivos da licitação, dentro do critério de 

julgamento estabelecido no edital ou convite.  

Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2012), a propósito, asseveram que as vantagens 

da proposta serão aferidas em cada licitação segundo o fator ou fatores predominantes 

indicados no edital, de acordo com os fins almejados pela Administração. Em certas licitações 

prepondera o interesse econômico, noutras o técnico, e noutras, ainda, conjugam-se a técnica 

e o preço. Daí resultam quatro tipos básicos de licitação: de menor preço, de melhor técnica, 

de técnica e preço e de maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso: 

Na licitação do tipo menor preço o vencedor será o licitante que apresentar a 

proposta com o menor valor dentre os licitantes considerados qualificados. A classificação se 

dará pela ordem crescente dos preços propostos. 

Interessante trazer à colação posicionamento do Tribunal de Contas da União 

(2010, p. 109) sobre o assunto: 

 
Nas licitações do tipo menor preço, deve ser utilizado apenas o critério menor preço. 
Menor preço não é justificativa para compra de produtos de baixa qualidade. 
Deve a Administração, em busca do melhor preço, verificar se as propostas estão de 
acordo com as especificações do ato convocatório, amostras ou protótipos exigidos. 
Melhor preço não é tipo de licitação. É terminologia normalmente utilizada para 
definir o tipo menor preço conjugado com os fatores qualidade, durabilidade, 
funcionalidade, desempenho, dentre outros. (grifou-se) 
 

No critério melhor técnica a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração tem por base fatores de ordem técnica onde o órgão contratante estabelece, no 

ato convocatório, o valor máximo que se propõe a pagar pelo bem ou serviço, assim como a 

exigência de critérios técnicos mínimos, e negocia com os licitantes tecnicamente 

classificados, tendo por limite o menor preço dentre os ofertados por estes. 
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Dos licitantes previamente habilitados é feita então a avaliação e classificação das 

propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos 

com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a 

experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, 

organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a 

qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução. Há uma nota 

técnica mínima, abaixo da qual o licitante é desclassificado. 

Preconiza a Lei de Licitações que uma vez classificadas as propostas técnicas, 

proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a 

valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições 

propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados 

apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela 

proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. A 

negociação consistirá em convidar a licitante que obteve a maior pontuação técnica para 

praticar o menor preço ofertado. 

O que a Administração busca neste caso são produtos de natureza intelectual 

(elaboração de projetos básicos e executivos, estudos técnicos preliminares, cálculos, 

fiscalização, supervisão, gerenciamento e engenharia consultoria), que demandam maior 

eficiência, aperfeiçoamento, rapidez, tecnologia e adequação aos objetivos de determinado 

empreendimento. 

Já nas licitações do tipo técnica e preço o procedimento adotado é semelhante ao 

do tipo melhor técnica, com o diferencial de que a seleção da melhor proposta se faz pela 

média ponderada das notas atribuídas à proposta técnica e à proposta de preço, o que implica 

dizer que nem sempre a proposta vencedora é a de menor preço, visto que o critério 

preponderante recai sobre os quesitos técnicos. Procura-se, nesse tipo de certame, conjugar o 

preço mais vantajoso com melhor técnica possível. 

Fechando a relação dos tipos de licitação tem-se o critério do maior lance ou 

oferta, o qual será utilizado nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de 

uso, na modalidade leilão. A classificação se dará pela ordem decrescente dos preços 

propostos. O vencedor será o licitante que apresentar a proposta ou lance com o maior preço, 

dentre os licitantes qualificados.  

Importa pontuar que, independente do tipo de licitação utilizado, em igualdade de 

condições, como critério de desempate, obedecidas previamente as condições que estimulem 

o desenvolvimento nacional sustentável (parágrafo 2º do art. 3º da Lei de Licitações), a 
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classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os 

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.  

 

2.4 Sistema de registro de preços (SRP) 
 

A Lei Geral de Licitações dispõe em seu art. 15, inciso II, que as compras, sempre 

que possível, deverão ser processadas pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). O parágrafo 

3° desse dispositivo prevê, ainda, que o sistema será regulamentado por Decreto, pelo que, 

para atender a tal previsão, editou-se, no âmbito federal, o Decreto nº 3.931/2001, 

posteriormente revogado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

Nos termos do art. 2º, inciso I, do aludido regulamento, o SRP consubstancia-se 

em um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. Ganham relevo, nesse modelo, alguns 

atores assim definidos no próprio Decreto n° 7.892/2013: 

a) órgão gerenciador: órgão ou entidade da administração pública federal 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 

gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

b) órgão participante: órgão ou entidade da administração pública que participa 

dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de 

preços;  

c) órgão não participante: órgão ou entidade da administração pública que, não 

tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, 

faz adesão à ata de registro de preços. No meio licitatório são denominados de “carona”. 

A figura do “carona”, por ter sido objeto de várias pontuações por parte do TCU, 

consolidadas no Acórdão n° 1.487/2007 – Plenário, principalmente por permitir a cada 

entidade que solicitasse adesão à ata de registro de preços a utilização de 100% do 

quantitativo inicialmente registrado, fazendo que o valor da contratação se multiplicasse 

diversas vezes (no caso do pregão objeto de análise na decisão em tela, 62 entidades aderiram 

à ata de registro de preços), beneficiando sobremaneira o fornecedor originário, sofreu 

limitações impostas pelo Decreto nº 7.892/2013, in verbis: 

  

CAPÍTULO IX 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES  
Art. 22.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
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administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador.  
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente 
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.  
§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 
justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador.   (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo 
de vigência da ata.  
§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  
a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata 
de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou 
estadual.  
§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão 
a ata de registro de preços da Administração Pública Federal. (grifou-se) 

 
O principal documento produzido, ao final de uma licitação SRP, denomina-se ata 

de registro de preços. Cuida-se de documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

Para um melhor entendimento sobre o funcionamento do sistema, Justen Filho 

(2012, p. 219) apresenta preciso detalhamento: 

 
[...] é necessário compará-lo com a situação comum, em que a Administração realiza 
contratação específica, antecedida de licitação com objeto específico. Nesses casos a 
licitação tem um objeto específico e determinado e o contrato dela derivado terá de 
respeitar esses limites (com as modificações admissíveis nos termos do art. 65 da 
Lei n.º 8.666/93).[...]  
Já numa licitação de registro de preços, os interessados não formulam propostas 
unitárias de contratação, elaboradas em função de quantidades exatas. As propostas 
definem a qualidade do produto e o preço unitário, mas as quantidades a serem 
adquiridas e a ocasião em que ocorrerá a aquisição dependerão das conveniências da 
Administração. Uma vez decidida a contratar, a Administração verificará se os 
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preços registrados são compatíveis com os praticados no mercado. Em caso positivo, 
realizará as aquisições com eficiência, rapidez e segurança. O licitante não poderá se 
negar a contratar (desde que o contrato se compatibilize com os limites estabelecidos 
no ato convocatório). Mais ainda, podem ocorrer diversas contratações tomando por 
base o registro, de modo que a licitação não se exaure com uma única contratação. 
No sistema de registro de preços, a principal diferença reside no objeto da licitação. 
Usualmente, a licitação destina-se a selecionar um fornecedor e uma proposta para 
uma contratação específica, a ser efetivada posteriormente pela Administração. No 
registro de preços, a licitação destina-se a selecionar fornecedor e proposta para 
contratações não específicas, seriadas que poderão ser realizadas durante um certo 
período, por repetidas vezes. A proposta selecionada fica à disposição da 
Administração que, se e quando desejar adquirir, valer-se-á dos preços registrados, 
tantas vezes quantas desejar (dentro dos limites estabelecidos no ato convocatório). 

 
Dessa forma, o Sistema de Registro de Preços é uma ferramenta ao processo de 

licitação pública na qual a Administração mantém registrado, em Ata própria (Ata de Registro 

de Preços), os produtos ou serviços com suas especificações, os valores e fornecedores 

devidamente habilitados, para contratações futuras. 

Sobre a matéria, a Advocacia Geral da União (AGU) editou três Orientações 

Normativas (ON), de observação obrigatória pela Administração Pública Federal: 

 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 19, DE 1º DE ABRIL DE 2009(com redação 
alterada em 2014) 
O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE NO 
MÁXIMO UM ANO, NOS TERMOS DO ART. 15, §3º, INC. III, DA LEI Nº 
8.666, DE 1993, RAZÃO POR QUE EVENTUAL PRORROGAÇÃO DA SUA 
VIGÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO § 2º DO ART. 4º DO DECRETO Nº 
3.931, DE 2001, SOMENTE SERÁ ADMITIDA ATÉ O REFERIDO LIMITE, E 
DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE SUPERIOR E QUE A PROPOSTA CONTINUE SE 
MOSTRANDO MAIS VANTAJOSA. 
 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 1º DE ABRIL DE 2009  
NA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, A INDICAÇÃO DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA É EXIGÍVEL APENAS ANTES DA 
ASSINATURA DO CONTRATO. 
 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 1º DE ABRIL DE 2009 
É VEDADA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS A ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS QUANDO A LICITAÇÃO TIVER SIDO REALIZADA 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO 
DISTRITO FEDERAL, BEM COMO POR ENTIDADES PARAESTATAIS. 

 
Em termos comparativos, funciona como um “almoxarifado virtual”, no qual 

ficam registrados produtos, preços e fornecedores; sendo que, na medida em que a 

Administração necessitar providenciará a autorização de fornecimento/nota de empenho ou 

contrato, sob uma demanda específica, direcionada ao atendimento exclusivo daquela 

necessidade pontual. É neste momento que deverá ser providenciado a dotação orçamentária e 

financeira para cobrir tal despesa. 
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2.4.1 Hipóteses de utilização 
 

O SRP por ser uma ferramenta que facilita o processo de contratação pública 

poderá ser utilizado de forma preferencial, nas hipóteses de: 

a) quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

b) quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 

tarefa; 

c) quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

d) quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Apesar de o art. 15 da Lei nº 8.666/93 apenas mencionar o cabimento do Sistema 

para compras, o Decreto Federal em vigor expressamente autorizou sua utilização para a 

contratação de serviços que, obviamente, devem ser compatíveis com a natureza desse 

Sistema. 

 

2.4.2 Principais características e vantagens 
 

O SRP passou a ser amplamente utilizado pelos órgãos do Executivo Federal, 

principalmente na aquisição de material de consumo, pelas seguintes peculiaridades: 

1) será realizado na modalidade de concorrência ou de pregão, do tipo menor 

preço, precedido de ampla pesquisa de mercado. Excepcionalmente, poderá ser adotado o tipo 

técnica e preço, na modalidade de concorrência, a critério do órgão gerenciador e mediante 

despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão/entidade.  

2) a Administração não está obrigada a comprar; 

3) o licitante tem o dever de garantir o preço, salvo supervenientes e comprovadas 

alterações dos custos dos insumos; 

4) os órgãos integrantes da Ata não podem comprar de outro licitante que não seja 

aquele que ofereceu a melhor proposta, salvo se instaurar paralelamente outro processo de 

licitação e for verificado que há preço melhor no mercado; 
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5) o licitante tem a possibilidade de exonerar-se do compromisso assumido na 

ocorrência de caso fortuito ou força maior, na forma preconizada no art. 21, do Decreto nº 

7.892/2013. 

6) desnecessidade de dotação orçamentária. Com a adoção do SRP a 

Administração Pública deixa a proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no 

aguardo da aprovação dos recursos orçamentários e financeiros. É a cada demanda 

(solicitação posterior) que deverá haver a respectiva dotação orçamentária e previsão de 

recursos financeiros e não quando da instauração do processo; 

7) atendimento de demandas imprevisíveis; 

8) redução de volume de estoques; 

9) eliminação do fracionamento de despesa; 

10) redução do número de licitações e melhor aproveitamento do corpo funcional; 

11) agilidade na aquisição, pois se tem selecionado a proposta mais vantajosa, 

restando apenas a formalização da nota de empenho/autorização de fornecimento ou 

formalização do contrato. 

Em contraponto, Vareschini (2013, p. 10) aponta algumas desvantagens nesse 

sistema, tais como a possibilidade de defasagem dos preços e/ou produtos registrados, a 

incompletude do Registro e até mesmo a dificuldade em encontrar fornecedor interessado: 

 
Com efeito, pode ocorrer de, no transcurso do prazo de vigência da Ata de Registro 
de Preços, por força da rápida inovação tecnológica, os produtos registrados não 
serem mais considerados vantajosos para a Administração, seja por se tornarem 
obsoletos ou com preços desproporcionais aos de mercado. A Administração deverá 
proceder a uma negociação com o fornecedor registrado, caso os preços de mercado 
estejam melhores que os do Registro, mas deverá estar sempre atenta às inovações e 
modificações do referido mercado, para evitar uma contratação inadequada ao 
interesse público. 
Quanto à incompletude do registro, a Administração pode vir a registrar um produto 
com características muito genéricas, que não atendem a certas necessidades 
específicas do órgão contratante. Nesse caso, o bem registrado não será satisfatório 
para situações especiais, devendo a entidade promover licitação específica. 
Por fim, tem sido comum o desinteresse, por parte dos fornecedores, em relação ao 
sistema de registro de preços, na medida em que o fornecedor registrado fica 
vinculado ao preço proposto pelo período de vigência da ata, sem que ele tenha 
qualquer garantia de que a contratação será efetivada, situação que, muitas vezes, faz 
com que a licitação instaurada para este procedimento acabe deserta. Essa 
problemática pode ser resolvida com um planejamento adequado do Registro, 
estimando-se quantidades próximas as que serão efetivamente adquiridas ao longo 
da vigência da Ata. 

 
Em que pese alguns problemas que posam existir no modelo em estudo, entende-

se que os resultados alcançados com a implementação do SRP são bem superiores na relação 

custo-benefício, quando comparado com a licitação tradicional. Possíveis problemas podem 
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ser solucionados através da intervenção tempestiva pelo órgão gerenciador da ata de registro 

de preços. 

 

2.5 Hipóteses de contratação direta 
 

A licitação é a regra geral para se proceder aquisições ou contratações no âmbito 

do Serviço Público. Contudo, como previu a própria Constituição (art. 37, XXI), são 

ressalvadas algumas situações onde é permitida a contratação direta, desde que devidamente 

justificada e seguidos ritos próprios.  

Niebuhr (2012, p. 85) enfatiza esse caráter de excepcional da contratação direta: 
 

Para a sistemática constitucional, repita-se, a obrigatoriedade de licitação pública é 
a regra, e a contratação direta, a exceção. E essa relação apresenta-se ao legislador 
como espécie de norma programática, uma diretriz que ele deve seguir sob pena de 
inconstitucionalidade. (grifos no original) 

 
A previsão de se contratar sem licitação, seja em face do pequeno valor, seja pela 

particularidade do bem ou serviço, encontra justificativas. Ensina Justen Filho (2012) que 

existem situações em que o procedimento licitatório normal conduziria ao sacrifício dos fins 

buscados pelo Estado e não asseguraria a contratação mais vantajosa. Nesses casos, a 

Administração é autorizada a adotar um outro procedimento, no qual formalidades são 

suprimidas ou substituídas por outras. 

Tratam-se de situações de exceção em que a realização do procedimento 

licitatório pode demonstrar-se inconveniente ao interesse público. 

Nesse ínterim, esclarecedor é o ensinamento de Cretella Júnior (2006, p. 55): 

 
Pelo ajuste direto a autoridade competente, dentro dos limites de liberdade que lhe 
confere o poder discricionário, seleciona o fornecedor, transportador, empreiteiro ou 
concessionário. Tal processo, às vezes, é precedido de uma série de consultas, feitas 
aos possíveis futuros contratantes, com a finalidade de esclarecer a Administração 
sobre as condições de mercado. 
O processo do ajuste direto é usado ou para os contratos de importância mínima, 
quando seria prejudicial abrir o respectivo processo, mesmo porque os preços já 
estão tabelados, ou é empregado nos contratos de importância extraordinária, 
quando o próprio interesse nacional está em jogo. 

 

A contratação direta deve ser cercada de cuidados adicionais pelos gestores de 

recursos públicos, haja vista a Lei nº 8.666/1993 considerar ilícito penal dispensar ou inexigir 

licitação fora das hipóteses consideradas legais. Além disso, adverte o legislador (art. 25, 

parágrafo 2º), que se comprovado superfaturamento nas contratações por dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 



37 
 

fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras 

sanções legais cabíveis. 

As situações em que não haverá ou poderá não haver licitação anterior às 

contratações em geral, previstas expressamente na Lei acima mencionada, dividem-se em dois 

grupos: situações de inexigibilidade (art. 25) e situações de dispensa. Esta se subdivide em 

licitação dispensada (art. 17) e licitação dispensável (art. 24). 

 

2.5.1 Licitação dispensada 
 

Quando a lei, diretamente, dispensa a licitação, tem-se a chamada licitação 

dispensada. Nela não haverá licitação porque a própria lei dispensou. As hipóteses de licitação 

dispensada estão no artigo 17 da Lei Licitatória, incisos I e II, e dizem respeito a alienações de 

bens, ou de direitos sobre bens, pela administração pública. 

Nas palavras de Carvalho Filho (2015, p. 256): 

 
A licitação dispensada, a seu turno, estampa as hipóteses em que o próprio Estatuto 
ordena que não se realize o procedimento licitatório; tais hipóteses estão previstas no 
art. 17, I e II, do Estatuto, e referem-se a alguns casos específicos de alienação de 
bens públicos. 

 
Regra geral, quando imóveis, a alienação dependerá de autorização legislativa 

para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 

inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na 

modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 

b) doação, permitida entre órgãos ou entidades da própria Administração ou se o 

bem estiver relacionado a programas habitacionais ou de regularização fundiária; 

c) permuta, por outro imóvel destinado ao atendimento das finalidades da 

Administração (desde que evidenciada a necessidade de localização e instalações); 

d) investidura; 

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública; 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso; 

locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou 

utilizados no âmbito de programas (conjuntos) habitacionais ou de programas de 

regularização fundiária (realizados por órgãos ou entidades públicas); 

g) legitimação de posse (Lei nº 6.383/1976); 
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h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, 

locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de 

até 250 metros quadrados e inseridos em programas sociais (habitacionais ou de regularização 

fundiária). 

Já no caso de bens móveis, a alienação fica condicionada à avaliação prévia e de 

licitação, dispensada nas seguintes situações: 

a) doação, permitida para fins sociais; 

b) permuta, entre órgãos ou entidades da Administração Pública; 

c) venda de ações, que podem ser negociadas em bolsa; 

d) venda de títulos; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades, sem 

utilização previsível por quem deles dispõe. 

 

2.5.2 Licitação dispensável 
 

A lei enumera os casos em que o procedimento é possível, mas não obrigatório, 

em razão de outros princípios que regem a atividade administrativa, notadamente o princípio 

da eficiência. Porém, nada impede que o Administrador opte por realizar a licitação, ainda que 

aparentemente incidente uma das hipóteses de dispensa. 

Sublinhe-se que são situações constantes de um rol taxativo, totalizando 

atualmente 33 hipóteses, previstas no artigo 24 da Lei nº 8.666/1993. 

Na esteira de Justen Filho (2012), as hipóteses de dispensa podem ser organizadas 

segundo a relação custo/benefício: 

1) Custo econômico da licitação 

Quando o custo econômico da licitação for superior ao benefício dele extraível, 

isto é, em razão do pequeno valor (art. 24, incisos I e II). 

2) Custo temporal da licitação 

Quando a demora na realização da licitação puder acarretar a ineficácia da 

contratação (art. 24, incisos III, IV, XII e XVIII). 

3) Ausência de potencialidade de benefício 

Quando inexistir potencialidade de benefício em decorrência da licitação (art. 24, 

incisos V, VII, XI, XIV, XVII e XIII). 
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4) Destinação da contratação 

Quando a contratação não for norteada pelo critério da vantagem econômica, 

porque o Estado busca realizar outros fins (art. 24, incisos VI, IX, X, XIII, XV, XVI, XIX, 

XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,  XXXI, XXXII e XXXIII) 

Justen Filho (2012) anota, ainda, que os incisos VIII, XXII e XXIII do art. 24 são 

peculiares e não podem ser incluídos em nenhuma das hipóteses.  

Em outra classificação, da lavra de Di Pietro (2014), as hipóteses de dispensa de 

licitação são assim categorizadas: 

a) em razão do pequeno valor; 

b) em razão de situações excepcionais; 

c) em razão do objeto; 

d) em razão da pessoa. 

Destarte, de forma didática, tem-se: 
 

Tabela 2 – Classificação das hipóteses de licitação dispensável 
Categoria Situações Incisos (art. 24) 

Em razão do 

pequeno valor 

Obras e serviços de engenharia até R$ 15.000,00; 

outros serviços e compras até R$ 8.000,00. 
I e II 

Em razão de 

situações 

excepcionais 

Em caso de guerra ou perturbação da ordem; de 

emergência ou de calamidade pública; licitação 

anterior foi deserta; contratação de remanescente de 

obra, serviço ou fornecimento; intervenção no 

domínio econômico; quando as propostas 

apresentadas consignarem preços manifestamente 

superiores aos praticados no mercado nacional; 

preservação da segurança nacional; aquisição de 

bens ou serviços nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional; 

abastecimento de navios em trânsito; associações 

ou cooperativas formadas exclusivamente por 

pessoas físicas de baixa renda para coleta, 

processamento e comercialização de resíduos 

sólidos; bens e serviços, produzidos ou prestados no 

País, que envolvam, cumulativamente, alta 

III, IV, V, VI, 

VII, IX, XI, XIV, 

XVII, XVIII, 

XXVIII. 
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complexidade tecnológica e defesa nacional,  

Em razão do 

objeto 

Na compra ou locação de imóvel destinado a 

Administração; aquisição de hortifrutigranjeiros , 

pão e outros gêneros perecíveis; para a aquisição ou 

restauração de obras de arte e objetos históricos 

impressão dos diários oficiais; aquisição de 

componentes ou peças durante o período de 

garantia técnica; para as compras de material de uso 

pelas Forças Armadas; aquisição de bens destinados 

à pesquisa científica e tecnológica; na contratação 

realizada por Instituição Científica e Tecnológica 

(ICT) ou por agência de fomento; para atender aos 

contingentes militares das Forças Singulares 

brasileiras; para a prestação de serviços de 

assistência técnica e extensão rural; para atender ao 

disposto na Lei nº 10.973/04 que dispõe sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo; na contratação 

em que houver transferência de tecnologia de 

produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde 

– SUS; para a implementação de cisternas ou outras 

tecnologias sociais de acesso à água para consumo 

humano e produção de alimentos. 

X, XII, XV, 

XVII, XIX, XXI, 

XXV, XXIX, 

XXX, XXXI, 

XXXII e XXXIII.     

Em razão da 

pessoa 

Na aquisição/contratação: de objetos ou serviços 

fornecidos por órgão ou entidade que integre a 

Administração Pública; instituição brasileira 

incumbida do ensino, pesquisa ou  recuperação 

social do preso; para a impressão dos diários oficiais 

e formulários por órgãos ou entidades que integrem a 

Administração Pública; de associação de portadores 

de deficiência física sem fins lucrativos; energia 

elétrica e gás natural com concessionário, 

permissionário ou autorizado; realizada por empresa 

VIII, XIII, XVI, 

XX, XXII, XXIII, 

XXIV, XXVI 
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pública ou sociedade de economia mista com suas 

subsidiárias e controladas; para a celebração de 

contratos de prestação de serviços com as 

organizações sociais; programas com ente da 

Federação ou com entidade de sua administração 

indireta para a prestação de serviços públicos de 

forma associada 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Cabe ainda registrar o conteúdo das principais Orientações Normativas da AGU 

concernentes ao tema dispensa de licitação.  

A ON nº 11 estabelece que nos casos de contratações diretas decorrentes de 

situações emergenciais (inciso IV) seja apurado se a mesma foi gerada por falta de 

planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que, quem lhe deu causa, será responsabilizado 

na forma da lei. 

Relativamente aos casos de licitação deserta (inciso V) ou fracassada (inciso VII), 

a ON nº 12 desautoriza a dispensa de licitação se o certame foi realizado na modalidade 

convite. 

Já a ON nº 13 determinou que empresa pública ou sociedade de economia mista 

que exerça atividade econômica não se enquadra como órgão ou entidade que integra a 

administração pública, para os fins de dispensa de licitação com fundamento no inciso VIII, o 

qual permite a contratação direta 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 da Lei nº 8.666/1993, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 

no mercado. 

Outras duas Orientações Normativas foram publicadas em homenagem aos 

princípios da economicidade e eficiência, visto que a publicação de extratos no Diário Oficial 

da União, por vezes, é mais onerosa para os cofres públicos do que o próprio bem que se 

pretende adquirir. A primeira é a ON nº 33 a qual, em suma, dispensou a publicação do 

extrato contratual decorrente das hipóteses de licitação dispensável e inexigibilidade. A 

segunda é a ON nº 34 que, por sua vez, exonerou a publicação na imprensa oficial do próprio 

ato que autoriza a contratação direta, para as situações de pequeno valor (até R$ 15.000,00 
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para obras e serviços de engenharia e até R$ 8.000,00 para os demais casos), encaminhando a 

publicidade a partir da utilização de meios eletrônicos. 

Informe-se, outrossim, que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), por meio da Portaria nº 306 de 13 de dezembro de 2001, com vistas a ampliar a 

competitividade, racionalizar procedimentos e imprimir maior transparência às aquisições de 

bens de pequeno valor (inc. II, art. 24), determinou que as mesmas, preferencialmente, devem 

ser realizadas por meio do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, através do Portal de 

Compras do Governo Federal. 

  

2.5.3 Inexigibilidade 
 

São situações de exceção, caracterizadas pela impossibilidade de competição, o 

que inviabiliza a realização do procedimento licitatório, quer pela natureza do negócio 

envolvido, quer pelos objetivos sociais almejados pelo Poder Público. 

As hipóteses arroladas no art. 25 da Lei nº 8.666/1993 autorizam o gestor público, 

após comprovada a inviabilidade de competição, contratar diretamente o objeto da licitação.  

Nesse diapasão, Niebuhr (2012, p. 86) elucida: 
 

A obrigatoriedade de licitação pública encontra limites, porque há casos em que ela 
não poderia se desenvolver regularmente. Eis as hipóteses de inexigibilidade de 
licitação pública, ou seja, hipóteses em que não se poderia exigir que se procedesse à 
licitação pública, uma vez que, mesmo se a Administração Pública quisesse realizá-
la, tal empreendimento estaria fadado ao insucesso por força da inviabilidade de 
competição. 

 
Merece destaque o fato de que, ao contrário da dispensa de licitação, em que a 

norma definiu taxativamente as situações possíveis, os casos de inexigibilidade citados na 

referida Lei são apenas exemplificativos. Assim, como pontua Niebuhr (2012), outras 

contratações, além daquelas descritas na lei, em que esteja caracterizada a inviabilidade de 

competição, podem ser efetivadas por meio da inexigibilidade de licitação. 

Advirta-se que a contratação direta não significa eliminação do dever de 

demonstrar a regularidade da despesa, prevista no art. 113 da Lei Geral de Licitações. Todos 

os meios possíveis e idôneos devem ser considerados pelo agente público para demonstrar que 

o preço cobrado do fornecedor exclusivo é razoável. 

Acerca da obrigatória justificativa de preço na inexigibilidade de licitação, a AGU 

assim se pronunciou: 

 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 17, DE 1º DE ABRIL DE 2009 (alterada pela 
Portaria AGU Nº 572, DE 13.12.2011) 
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A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES  
DE INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO 
DA COMPARAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA COM OS PREÇOS 
PRATICADOS PELA FUTURA CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES 
PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE IDÔNEOS. 
(grifou-se) 
 

A propósito, o legislador definiu com de inexigibilidade as seguintes hipóteses 

(art. 25): 

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 enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

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. 

Em todos esses casos a licitação é inexigível em ração da impossibilidade jurídica 

de se instaurar competição entre eventuais interessados, a qual é o seu pressuposto. “Não se 

pode pretender melhor proposta quando apenas um é proprietário do bem desejado pelo Poder 

Público ou reconhecidamente capas de atender às exigências da Administração no que 

concerne à realização do objeto de contrato”. (MEIRELLES, ALEIXO E BURLE FILHO, 

2012, p. 307) 

1) Fornecedor exclusivo 

Essa é a primeira hipótese de contratação por inexigibilidade utilizada para 

compras de materiais, equipamentos ou gêneros que apenas possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial único, vedada a preferência de marca. A 

exclusividade depende da comprovação fornecida por órgão competente. 

Sobre a exclusividade, o TCU determinou: 
 

Súmula Nº 255 de 31/03/2010 
Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela 
contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade 
da documentação comprobatória da condição de exclusividade. (grifou-se) 
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Ademais, consoante Orientação Normativa nº 15, de 1º de abril de 2009 da AGU, 

a contratação direta com fundamento na inexigibilidade prevista no art. 25, inc. I, da Lei nº 

8.666, de 1993, é restrita aos casos de compras, não podendo abranger serviços. 

2) Serviços técnicos de natureza singular e notória especialização 

Apenas as contratações de serviços podem encaixar-se nessa hipótese excepcional 

de contratação direta, os quais haverão de ser técnicos e especializados, gravados de 

complexidade, essencialidade, relevância e indispensabilidade. 

A regra geral é que a contratação de serviços técnicos profissionais especializados 

seja precedida de licitação na modalidade concurso (art. 13, parágrafo 1°). Residualmente a 

licitação será inexigível, quando se tratar der um serviço singular, prestado por profissional ou 

empresa de notória especialização. 

Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados, pela redação do 

artigo 13 da Lei de Licitações: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;  

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

Nesse ponto, indispensável registrar deliberação do TCU: 
 

Súmula Nº 252 de 31/03/2010  
A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude 
o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três 
requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da 
referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. 
(grifou-se) 

 
Já a notória especialização é conhecida a partir de critérios objetivos fixados pelo 

legislador (art. 25, parágrafo primeiro), quais sejam, o profissional ou empresa cujo conceito 

no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados 

com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 
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3) Profissionais do setor artístico 

Alvo frequente de críticas por parte da mídia e entidades da sociedade civil que 

acompanham os gastos governamentais, essa hipótese de inexigibilidade está prevista no 

inciso III, do artigo 25. 

Na visão do Carvalho Filho (2015, p. 278-279), tal previsão se justifica pelo fato 

de a arte ser personalíssima, não se podendo sujeitar a fatores objetivos de avaliação. Ensina o 

autor: 

 
A lei ressalva, todavia, que deva o artista ser consagrado pela crítica ou pela opinião 
pública. Entendemos que consagração é fator de extrema relatividade e varia no 
tempo e no espaço. Pode um artista ser reconhecido, por exemplo, apenas em certos 
locais, ou por determinado público ou críticos especializados. Nem por isso deverá 
ele ser alijado de eventual contratação. A nosso sentir, quis o legislador prestigiar a 
figura do artista e de seu talento pessoal, e, sendo assim, a arte a que se dedica acaba 
por ter prevalência sobre a consagração. (grifo no original) 

 
Buscando disciplinar a contratação por meio dessa hipótese o TCU, através do 

Acórdão nº 96/2008 - Plenário, decidiu: 

 
Quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na hipótese de 
inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, por meio de 
intermediários ou representantes: 
• deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o 
empresário contratado, registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o 
contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas 
para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade 
do evento; 
• o contrato deve ser publicado no Diário Oficial da União, no prazo de cinco 
dias, previsto no art. 26 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sob pena 
de glosa dos valores envolvidos; 
• os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e eventos ou com 
a venda de bens e serviços produzidos ou fornecidos em função dos projetos 
beneficiados com recursos dos convênios devem ser revertidos para a consecução do 
objeto conveniado ou recolhidos à conta do Tesouro Nacional. Adicionalmente, 
referidos valores devem integrar a prestação de contas. (grifou-se) 
 

Apontado Acórdão foi lavrado em sede de tomada de contas especial do TCU, 

diante de indícios de irregularidades graves na gestão de convênios firmados pelo Ministério 

do Turismo e pela Associação Matogrossense de Municípios.  
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3 ANÁLISE DAS PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS P ARA 
ALTERAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 
 

A modernização do Estatuto das Licitações é anseio dos gestores que atuam na 

área de logística e suprimentos dos diversos órgãos públicos. Passados 22 anos desde a sua 

edição, em 21 de junho de 1993, aludida norma foi alterada por dezenove leis ordinárias e 

uma lei complementar (LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014), as quais promoveram 

apenas modificações pontuais, vale dizer, não alcançaram sua essência, de modo a torná-la 

condizente com à nova realidade social e econômica do país. 

Considerando-se o arcabouço licitatório como um todo, nota-se que as mudanças 

mais significativas ocorreram por meio da Lei nº 10.520/2002, instituidora da modalidade 

pregão, e da Lei nº 12.462/2011, criadora da modalidade RDC. Contudo, aludidas legislações 

não revogaram Lei nº 8.666/1993, cujas modalidades continuam em pleno vigor. Para além 

disso, permanece sendo a regra geral que regulamenta os procedimentos de licitação e 

contratos administrativos e, quando necessário, tem aplicação subsidiária às normas acima 

indicadas. 

Para se ter uma noção de quão necessária é uma macrorreforma no Estatuto das 

Licitações, no teor de informações publicadas no sítio da Agência Senado em dezembro de 

2013, com atualização em março de 2015, à legislação voltada para compras públicas no 

Brasil já foram apresentadas mais de 600 propostas de mudanças: 518 na Câmara dos 

Deputados e 157 do Senado. 

Nesse passo, torna-se indispensável perquirir e contextualizar os principais 

projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional com vistas à modificação da Lei de 

Licitações. 

 

3.1 As proposições na Câmara dos Deputados 
 

De acordo com informações obtidas junto ao Sistema de Informação Legislativa 

da Câmara dos Deputados (Anexo A), existem 251 projetos de lei em tramitação naquela 

Casa, os quais objetivam efetuar alterações na Lei nº 8.666/1993, considerando o período de 

setembro de 1993 até agosto de 2015. Desse total, vinte foram originados no Senado Federal e 

tem a Câmara Federal como Casa revisora.  

Dos 251 projetos em tramitação destaca-se que 161 foram apensados ao Projeto 

de Lei (PL) nº 1292/1995. O projeto em epígrafe teve origem no Projeto de Lei do Senado 
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(PLS) nº 163/1995, de autoria do então Senador Lauro Campos. Segundo o histórico de 

tramitação disponível no sítio da Câmara dos Deputados, o projeto se encontra na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), tendo sido designado novo relator em 

16/04/2015, qual seja, o Deputado Evandro Gussi. 

Adiante se passa a analisar os principais tópicos constantes no rol de proposições 

em andamento nessa Casa legislativa.  

1) Vedações 

Objetivando impedir que se habilitem para licitações empresas de fachada ou cuja 

única razão da presença é assegurar uma posição mais vantajosa para um determinado 

licitante, o PL nº 725/2007 (autoria Dep. Sandes Junior) acrescenta o art. 32-A na Lei de 

Licitações, de modo a proibir a participação simultânea em certames de sociedades coligadas, 

controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios ou cotistas majoritários, 

ou diretores, sejam as mesmas pessoas ou seus cônjuges ou parentes em primeiro grau.  

Nessa linha, o PL nº 6445/2013 (autoria Dep. João Arruda) deseja vedar a 

participação em procedimentos licitatórios de empresas que tenham, em período eleitoral, 

prestado serviços ou efetuado doações para candidatos ou partidos políticos. 

2) Critérios de desempate 

O PL nº 1292/1995 (autoria do então Senador Lauro Campos, PLS nº 163/1995), 

com todos os seus projetos apensados, propõe a inclusão da responsabilidade socioambiental 

como critério de desempate em licitações públicas. Tal critério seria aferido por meio do 

Balanço Social, composto de um demonstrativo dos registros dos seguintes indicadores: 

a) indicadores sociais internos: gastos da empresa com alimentação (restaurante, 

vale-refeição, cesta básica), saúde (assistência médica, medicina preventiva e programas de 

qualidade de vida), educação (bolsas de estudo, disponibilização de biblioteca própria), 

cultura (eventos artísticos e culturais), capacitação e desenvolvimento profissional 

(treinamentos, cursos, estágios), creche ou auxílio-creche, participação nos lucros e 

resultados, seguro, transporte, moradia e atividades recreativas dos empregados; 

b) indicadores sociais externos: contribuições para a sociedade através de 

investimentos em projetos de interesse da comunidade local ou regional; 

c) indicadores ambientais: investimentos relacionados com programas e projetos 

ambientais, incluídos os de educação ambiental; 

d) indicadores de cidadania – políticas e investimentos empresariais relacionados 

à promoção dos valores da cidadania. 
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Já o PL nº 3354/2012 (autoria Dep. Eli Correa Filho) requer, como novo critério 

de desempate, assegurar preferência aos bens e serviços produzidos por empresas que 

apresentem a Certidão Negativa de Violação dos Direitos do Consumidor (CNVDC), 

expedida pelo poder público, elaborada a partir de cadastros atualizados de reclamações 

fundamentadas atendidas ou não atendidas, nos termos do disposto no art. 44 da Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

3) Modalidades de licitação 

É acrescida, por meio do PL nº 1292/1995, a modalidade pregão ao rol constante 

na Lei nº 8.666/1993, caracterizada por sua agilidade e estímulo ao oferecimento de preços 

mais vantajosos, utilização de processos eletrônicos no exame das propostas e extrema 

simplificação decorrente da inversão de fases processuais com o que somente são verificadas 

as condições de habilitação da licitante que tiver ofertado a proposta mais vantajosa para 

Administração. 

Já o PL nº 4405/2012 (autoria Dep. Leonardo Quintão) estabelece que a 

modalidade convite possa ser utilizada na contratação de serviços técnicos profissionais 

especializados como aqueles especificados no artigo 13 da Lei n° 8.666/93, desde que 

passíveis de competição. Assim, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os 

contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, 

preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia 

de prêmio ou remuneração, ou convite, se a simplicidade do objeto assim permitir. A ideia é 

que a licitação, por meio da modalidade pregão, seja utilizada para a aquisição de bens e 

serviços comuns, como regra e a contratação na modalidade convite ficaria restrita àquelas 

complexidades que o Pregão não alcança, em caráter residual. 

4) Atualização dos limites de enquadramento  

Pretende o PL nº 1292/1995 atualizar os valores de cada modalidade utilizada 

para contratação de obras e serviços de engenharia e para compras e serviços diversos, do 

seguinte modo: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) convite - até R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais); 

b) tomada de preços - até R$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e mil reais);  

c) concorrência: acima de R$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e mil reais); 

II - para as demais compras e serviços: 

a) convite - até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 

b) tomada de preços - até R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais); 
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c) concorrência - acima de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais). 

Além disso, a proposta trata de forma diferenciada os Municípios com população 

até cinquenta mil habitantes, bem como os órgãos e entidades a eles subordinados, aplicando, 

para a modalidade de convite, o triplo dos limites acima indicados.  

5) Dispensa de licitação 

Através do PL nº 8252/2014 (autoria Dep. Newton Lima) seria criada mais uma 

hipótese de dispensa de licitação, a saber, para a contratação de produto estratégico para 

pesquisa e desenvolvimento, definido como todo produto para pesquisa e desenvolvimento 

que, pelo conteúdo tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, 

seja de interesse estratégico para política nacional de ciência tecnologia e inovação. A 

justificativa é a necessidade de desburocratizar a atividade de pesquisa e de desenvolvimento 

tecnológico, por meio de procedimentos ágeis e modernizados de contração, incluindo 

também pequenas obras nos laboratórios. 

No trilho de criar novas hipóteses de dispensa de licitação, o PL nº 2567/2015 

(autoria Dep. Rogério Rosso) anseia instituir a operação de permuta entre as hipóteses de 

contratação direta. As empresas possuidoras de débitos (tributos ou taxas) para com a 

Administração Pública poderiam formalizar um instrumento contratual de permuta, caso o 

órgão interessado necessite de produtos ou serviços compatíveis com a área de atuação da 

referida empresa. Desta forma, poderia a Administração realizar a necessária contratação sem 

a obrigatoriedade da alocação prévia de recursos. 

6) Inexigibilidade 

O PL nº 1292/1995 prevê sejam acrescidas três hipóteses à lista não exaustiva do 

artigo 25, por considerar que são situações de impossibilidade de competição.  

a) para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em contratar 

com o Poder Público; 

b) para a contratação de serviços jurídicos prestados por advogados ou sociedade 

de advogados; 

c) para contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídicas e 

acompanhamento de causas judiciais. 

Sobre a inexigibilidade de licitação para contratação de serviço advocatício, deve-

se frisar que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio do seu Conselho Federal 

emitiu, em 17 de setembro de 2012, a Súmula nº 04/2012/COP, in verbis: 

 
O CONSELHO PLENO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos arts. 
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75, parágrafo único, e 86 do Regulamento Geral da Lei nº 8.906/94, considerando o 
julgamento da Proposição n. 49.0000.2012.003933-6/COP, decidiu, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2012, editar a Súmula n. 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. (grifou-se)  

 
Outro ponto abordado no PL nº 1292/1995 é a contratação de profissional do 

setor artístico (art. 25, III), ao estabelecer que a documentação comprobatória da execução 

dos serviços deverá conter o reconhecimento da firma da autoridade ou servidor responsável 

por atestar a execução dos serviços e laudo pericial atestando a autenticidade de fotos que 

tenham sido anexadas para comprovar a realização do evento artístico. 

Ainda no campo de contratação de artistas, importante trazer ao debate o conteúdo 

do PL nº 6210/2013 (autoria Dep. Major Fabio), cuja proposta é obrigar a comprovação, por 

parte do artista contratado, de que o cachê cobrado em espetáculos custeados com o dinheiro 

público guarda compatibilidade com o valor praticado por este mesmo artista em serviços 

prestados para o setor privado, em condições semelhantes. Essa comprovação ocorreria 

através da apresentação de documentos fiscais referentes aos três últimos serviços prestados 

em condições similares às demandadas pela Administração. 

7) Habilitação 

Por meio do PL 4852/2009 (autoria Dep. Dimas Ramalho) à habilitação jurídica 

(art. 28, Lei nº 8.666/1993) seria acrescentado mais um item, a saber, a certidão negativa do 

Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas Proibidas de Contratar, de Receber 

Benefícios ou Incentivos Fiscais ou Creditícios por prazo determinado. O PL define a 

competência do Congresso Nacional para implementação do reportado Cadastro, a quem 

caberia providenciar a sua publicação mensal no Diário Oficial e o manteria disponível, em 

caráter permanente, na sua página da internet, para livre acesso por usuários da rede. A 

certidão dele proveniente também seria exigida para as hipóteses de ausência de licitação 

pública. 

No tocante à regularidade fiscal e trabalhista (art. 29), sugere o PL nº 2044/2015 

(autoria Dep. Major Olímpio) estabelecer como requisito de habilitação para processos 

licitatórios a obrigatoriedade de comprovação por meio de certificado ou declaração de 

regularidade da legislação de segurança e medicina do trabalho, com o propósito de 

resguardar condições de salubridade do trabalhador, bem como reduzir os casos de acidentes 
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do trabalho e doenças profissionais. Por outro lado, na visão do proponente, as próprias 

empresas seriam beneficiadas com a medida, porquanto além do trabalhador, que é o maior 

prejudicado, os acidentes envolvem materiais, máquinas, equipamentos, tempo e encargos. 

Quanto à qualificação econômico-financeira (art. 31), o PL nº 3.969/2012 (autoria 

Dep. Carlos Bezerra) passa a admitir nas licitações a participação de empresas em processo de 

recuperação judicial concedida na forma da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 

Justifica, o parlamentar autor da proposição, que a atual redação do art. 31 exige a 

apresentação de certidão negativa de falência e concordata. Entretanto, após o advento da 

nova Lei de Falências, o instituto da concordata foi extinto e seu sucessor é a recuperação 

judicial, o que tem levado os órgãos a incluírem em seus editais a apresentação de certidão 

negativa a qual englobe também as situações de recuperação judicial de que trata a citada 

norma. Assinale-se que, consoante o atual estatuto falimentar, uma empresa em processo de 

recuperação judicial deve ser considerada apta a prosseguir em suas atividades, o que, para a 

Administração Pública, constitui o ponto central quanto à decisão de aceitá-la ou não como 

candidata a prestar os serviços objeto das licitações. 

Além de aspirarem alterações nas categorias de habilitação já existentes na Lei nº 

8.666/1993, como os projetos acima mencionados, há também proposição no sentido de 

inovar e criar outra categoria. Trata-se do PL nº 1810/2007 (autoria Dep. Miro Teixeira), o 

qual inclui como requisito de habilitação a probidade administrativa. Esta seria representada 

por uma certidão negativa a ser apresentada pelo licitante e, no caso de pessoa jurídica, 

também por seus sócios ou administradores, expedida pela justiça federal e estadual há, no 

máximo, sessenta dias, relativa a processo judicial ou condenação por: atos de improbidade 

administrativa previstos na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992;  crimes contra a 

Administração Pública, previstos no Título XI da Parte Especial do Código Penal; crimes 

previstos na Lei nº 8.666/1993 ou em outros diplomas legais lesivos à Administração Pública. 

8) Procedimentos licitatórios 

Propõe o PL nº 5365/2013 (autoria Dep. Major Fábio) a inversão das fases de 

verificação e julgamento das habilitações e propostas para os procedimentos licitatórios 

promovidos pelo setor público, para todas as modalidades previstas na Lei nº 8666/1993, tal 

como operacionalizado na modalidade pregão. Além disso, a proposição almeja que se torne 

obrigatória a utilização do sistema eletrônico para o processamento das licitações, sejam 

concorrências, tomadas de preços ou convites, de modo que a comunicação entre órgão 

promotor e licitantes ocorra pela internet. A forma presencial ficaria restrita aos casos onde 

não for possível empregar a tecnologia da informação. 
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3.2 As proposições no Senado Federal 
 

Por meio do Ato do Presidente do Senado Federal (ATS) nº 19, de 28 de maio de 

2013, foi instituída uma Comissão Especial para atualizar e modernizar a Lei nº 8.666 de 21 

de junho, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.  

Intitulada de Comissão Especial Temporária de Modernização da Lei de 

Licitações e Contratos (CTLICON), a mesma foi presidida pelo Senador Vital do Rego, tendo 

como relatora a Senadora Katia Abreu. Advirta-se que a precitada Comissão não possuía 

competência regimental para exame deliberativo de projetos em tramitação. 

Relevante destacar que o fito da CTLICON não se restringia a analisar apenas as 

157 propostas apresentadas no Senado, mas sim se debruçar sobre todas as proposições 

apresentadas no Congresso Nacional.  

Diante desse cenário, deve-se observar que o debate foi amplo, tendo sido 

realizadas cinco audiências públicas com a presença de especialistas, representantes de órgãos 

públicos, entidades, confederações, sindicatos e instituições internacionais. 

Para se ter uma ideia da representatividade do trabalho, de acordo com dados 

constantes na página eletrônica de acompanhamento da atividade legislativa do Senado 

Federal, ATS nº 19/2013, fizeram-se presentes:     

- 1ª audiência pública (24/06/2013): Presidente-Executivo do Sindicato Nacional 

da Indústria da Construção Pesada – SINICON; Gerente Executivo de Operações Jurídicas da 

Confederação Nacional da Indústria – CNI; Gestor de licitações da Confederação Nacional do 

Transporte – CNT; Advogada da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo – CNC; Vice-Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 

CONFEA; Presidente do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia – SINAENCO e o 

Presidente da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia – ABCE. 

- 2ª audiência pública (08/07/2013): Sr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 

advogado e mestre em Direito. 

- 3ª audiência pública (05/08/2013): representantes do Comando da Marinha do 

Brasil; do Comando do Exército Brasileiro; do Comando da Aeronáutica do Brasil; Chefe de 

Gabinete da Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa; Diretor de 

Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União; Diretor 

do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União; representante do 

Tribunal de Contas da União; Diretora de Administração e Finanças da EMBRAPA; Diretor-



53 
 

Presidente do SERPRO; Diretora do Departamento de Logística e Serviços Gerais da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e o 

Diretor do Departamento de Infraestrutura de Logística da Secretaria do Programa de 

Aceleração do Crescimento. 

- 4ª audiência pública (19/08/2013): Presidente da Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção – CBIC; Vice-Presidente de Articulação Política da Associação das Empresas 

Brasileiras de Tecnologia da Informação – ASSESPRO; Presidente Executivo da Associação 

Brasileira dos Distribuidores de Produtos Especiais e Excepcionais – ABRADIMEX; Diretor 

Executivo da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico – ABAFARMA; Consultora 

Jurídica da Federação Nacional das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental – FEBRAC; 

Diretor Executivo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais – ABRELPE; Representante da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e 

Limpeza Pública – ABLP; Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 

CAU/BR e o Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento do Distrito 

Federal – IAB/DF; 

- 5ª audiência pública (02/09/2013): Especialista Sênior de Aquisições do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento; Especialista Sênior de Aquisições do Banco Mundial; 

Sócio da Price Waterhouse Coopers; Luis Roberto Ponte, Ex-Deputado Federal, autor do 

Projeto de Lei nº 1.491/91 que deu origem à Lei nº 8.666/1993; Presidente da Confederação 

Nacional dos Municípios; Secretário Municipal de Fazenda de Salvador; Chefe de Gabinete 

da Presidência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e o Diretor de 

Relações Institucionais da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – BRASSCOM. 

O trabalho final dessa Comissão consubstanciou-se no PLS nº 559 de 23 de 

dezembro de 2013 (Anexo B), apresentado em quatorze capítulos, atualmente em análise 

pelas Comissões do Senado.  

Dada à amplitude do tema, o projeto ultrapassou os contornos da Lei nº 8.666, de 

1993 e pretende substituir não apenas substituí-la, mas também a Lei nº 10.520/2002, que 

instituiu o pregão, e a Lei nº 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (RDC). Entretanto, pelas suas características muito específicas, não 

pretendeu o acenado PLS adentrar no mérito das questões atinentes às Concessões, moldadas 

pela Lei nº 8.987, de 1995, às Parcerias Público-Privadas, ditadas pela Lei nº 11.079, de 2004, 

e nem mesmo às licitações de publicidade e de produtos de defesa, reguladas pela Lei nº 

12.232, de 2010, e pela Lei nº 12.598, 2012, respectivamente.  
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Passa-se a analisar suas principais propostas de modificações, inovações e 

contribuições. 

1) Estruturação 

O projeto em comento tem organização bastante diferenciada em comparação com 

a Lei nº 8.666/1993. Possui 176 artigos dispostos em 14 Capítulos. Cotejando-os, obtém-se: 

 

Tabela 3 – Comparativo da estruturação do PLS nº 559/2013 com a Lei nº 8.666/1993 
PLS nº 559/2013 Lei nº 8.666/1993  

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

Seção I - Das Pessoas e Órgãos Abrangidos 

Seção II - Dos Objetos Regulados 

Seção III - Dos Princípios e Conceitos 

Seção IV - Dos Agentes Públicos 

 

Seção V - Dos Licitantes e Interessados 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

Seção I - Dos Princípios 

Seção II - Das Definições 

Seção III - Das Obras e Serviços 

Seção IV - Dos Serviços Técnicos 

Profissionais Especializados 

Seção V - Das Compras 

Seção VI - Das Alienações 

CAPÍTULO II – DAS LICITAÇÕES 

Seção I – Dos Procedimentos Licitatórios e 

do Registro Cadastral 

Seção II – Das Modalidades e Tipos de 

Licitação 

Seção III - Da Habilitação 

Seção IV – Das Licitações Internacionais 

CAPÍTULO II - DA LICITAÇÃO 

Seção I - Das Modalidades, Limites e 

Dispensa 

Seção II - Da Habilitação 

 

Seção III - Dos Registros Cadastrais 

Seção IV - Do Procedimento e Julgamento 

CAPÍTULO III – DA EXCEÇÃO 

Seção I - Do Processo de Contratação Direta 

Seção II – Da Inexigibilidade 

Seção III – Da Dispensa 

Não há Capítulo específico. O tema é tratado 

na Seção I do Capítulo II. 

CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS 

AUXILIARES 

Seção I – Do Credenciamento 

Seção II - Da Pré-qualificação 

Seção III – Do Sistema de Registro de 

Preços 

Não há Capítulo específico. O tema é 

minimamente abordado na Seção IV do 

Capítulo II. 
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CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES 

SETORIAIS 

Seção I - Das Compras 

Seção II - Das Obras e Serviços de 

Engenharia 

Seção III - Dos Serviços em Geral e da 

Locação de Imóveis 

Seção IV - Dos Serviços Técnicos 

Profissionais Especializados 

Seção V – Dos Bens e Serviços de 

Tecnologia de Informação e Comunicação 

Não há Capítulo específico. Os temas são 

tratados nas Seções I, III, IV e V do 

Capítulo I, bem como na Seção I do 

Capítulo II. 

 

 

CAPÍTULO VI – DOS CONVÊNIOS Não há Capítulo específico. O tema é 

abordado no contexto do Capítulo VI. 

CAPÍTULO VII – DA ALIENAÇÃO 

DIRETA 

Não há Capítulo específico. O tema é tratado 

na Seção VI do Capítulo I. 

CAPÍTULO VIII - DA ANULAÇÃO, 

REVOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA 

LICITAÇÃO 

Não há Capítulo específico. O tema é tratado 

na Seção IV do Capítulo II. 

CAPÍTULO IX - DOS CONTRATOS CAPÍTULO III - DOS CONTRATOS 

Seção I - Disposições Preliminares 

Seção II - Da Formalização dos Contratos 

Seção III - Da Alteração dos Contratos 

Seção IV - Da Execução dos Contratos 

Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos 

Contratos 

CAPÍTULO X – DOS PAGAMENTOS E 

GARANTIAS 

Não há Capítulo específico. O tema é tratado 

na Seção IV do Capítulo II e na Seção I do 

Capítulo III. 

CAPÍTULO XI – DA PUBLICIDADE Não há Capítulo específico. O tema é tratado 

na Seção I do Capítulo II. 

CAPÍTULO XII - DOS PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÕES E 

RECURSOS 

CAPÍTULO V - DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
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CAPÍTULO XIII - DAS SANÇÕES 

Seção I - Das Sanções Aplicáveis aos 

Agentes Públicos e Licitantes 

Seção II - Do Processo Punitivo 

Seção IV – Das Infrações Penais 

Seção V – Da Reabilitação 

CAPÍTULO IV - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA 

JUDICIAL 

Seção I - Disposições Gerais 

Seção II - Das Sanções Administrativas 

Seção III - Dos Crimes e das Penas 

Seção IV - Do Processo e do Procedimento 

Judicial 

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS E TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

2) Objetivos 

O PLS nº 559/2013 elenca os seguintes objetivos que deveriam necessariamente 

nortear as licitações: 

a) assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e o tratamento isonômico entre os 

licitantes; 

b) ampliar a eficiência nas contratações públicas e assegurar a justa competição 

entre os licitantes; 

c) promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação 

entre custos e benefícios para o setor público; e 

d) incentivar a inovação tecnológica. 

A menção ao “ciclo de vida” do objeto, no contexto do que vem a ser a melhor 

escolha para a Administração, relaciona-se com a perspectiva da durabilidade na valoração da 

vantajosidade. Isso porque muito frequentemente a Administração adquire produtos que se 

mostram de baixa qualidade no curso do tempo, em razão do preço pago. A adoção desta 

prática permitiria que os processos licitatórios fossem avaliados não só pela sua 

economicidade e isonomia, mas também pelo princípio da eficiência. 

3) Vedações 

Destaca-se a extensão da proibição de participar de licitação à pessoa física ou 

jurídica que detiver participação no controle da pessoa jurídica punida com a suspensão de 

contratar com a Administração ou que esteja declarada inidônea. Tal medida visa a impedir 
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que particulares, sob a fachada de nova constituição jurídica, contornem penalidades impostas 

pela Administração Pública. 

4) Procedimentos 

O Capítulo II do PLS em tela prevê a chamada inversão de fases, com o 

julgamento das propostas antes da fase de habilitação, ao contrário do previsto na atual lei 

geral. 

Há também a previsão para, em casos específicos, a não divulgação de preços 

estimados, sendo que o mesmo não prevaleceria para os órgãos de controle. O orçamento 

seria tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo 

da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a 

elaboração das propostas. 

Apesar de incentivar o uso de recursos eletrônicos, o projeto admite licitações 

presenciais nos casos de obras e serviços de engenharia cujo valor estimado for inferior a R$ 

1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) e de compras e de outros serviços, cujo 

valor estimado seja inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), priorizando assim 

o mercado local. 

No tocante à inexequibilidade das propostas, com o intuito de coibir os chamados 

“mergulhos” na cotação de preços, passariam a ser inexequíveis as propostas cujos valores 

sejam inferiores a 80% (oitenta por cento) do menor entre o valor orçado pela Administração 

e aquele obtido pela média aritmética dos valores das propostas superiores a 70% (setenta por 

cento) do valor orçado pela Administração, contra os atuais 70% (setenta por cento) e 50% 

(cinquenta por cento), respectivamente. 

O art. 30 traz o denominado procedimento de manifestação de interesse privado, a 

ser regulamentado, como ferramenta de planejamento. Através dele a Administração poderia 

consultar intenções no mercado para levar adiante determinado projeto, a partir de estudos de 

viabilidade, informações técnicas, projetos ou pareceres.  

Outra importante alteração, prevista na Seção III do projeto de lei, é a previsão de 

atendimento a determinados princípios na contratação de serviços. Tratam-se dos princípios 

da padronização, considerando a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de 

desempenho e do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. 

Na aplicação deste último devem ser considerados:  

I - a responsabilidade técnica; 

II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da 

redução de custos, com divisão do objeto em itens; 
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III - a necessidade de aproveitamento das peculiaridades do mercado local e da 

participação dos beneficiários do direito de preferência, sempre que possível, desde que 

atendidos os parâmetros de qualidade e de economia; 

IV - o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração do 

mercado. 

Relativamente aos pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos, a principal 

proposta é a de apreciação em fase única dos recursos impetrados em face do julgamento de 

propostas e de habilitação das licitações, com a intenção de se evitar expedientes protelatórios 

por parte de licitantes. Tal sistemática já é utilizada atualmente na modalidade pregão.  

No mais, verifica-se que o projeto tem o propósito de reduzir formalismos em 

excesso, tendo sido preservadas apenas aquelas descrições de procedimentos julgadas como 

imprescindíveis para o entendimento dos comandos legais, na direção de conferir maior 

celeridade às contratações. 

5) Modalidades 

Talvez a mais profunda das modificações pretendidas se insere nesse ponto, com a 

proposta de extinção das figuras de carta convite e de tomada de preços, bem como com o fim 

da associação antes feita das modalidades existentes com valores específicos. Assim, dispõe o 

art. 36 do PLS nº 559/2013, além das modalidades de concurso e de leilão, as quais 

permanecem como hoje existem, o projeto confere aspecto central às modalidades pregão e 

concorrência, sendo que nesta também estão previstas sessões de lances.  

A modalidade pregão passaria a ser adotada obrigatoriamente na contratação de 

bens, serviços e obras que possam ser definidos por especificações usuais no mercado. Por 

seu turno, a concorrência apresentaria procedimentos comuns ao pregão, mas a disputa seria 

feita por meio de propostas ou propostas e lances em sessão pública, e em que o critério de 

julgamento fosse o de melhor técnica, de técnica e preço ou de maior retorno econômico. 

6) Tipos de licitação 

O art. 41 do precitado PLS estabelece seis critérios de julgamento das propostas, 

ante os quatro existentes na Lei nº 8.666/1993. Foram mantidos os de menor preço, melhor 

técnica, técnica e preço e maior lance.  

Por outro lado, foram acrescentados os critérios de maior desconto, quando é 

declarado vencedor da licitação o proponente que apresentar o maior desconto sobre o valor 

estimado da contratação e o de maior retorno econômico, situação na qual é declarado 

vencedor o proponente que oferecer maior economia nas despesas correntes da administração, 

conforme critérios objetivos a serem estabelecidos no edital. 
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7) Habilitação 

A habilitação vem disciplinada no art. 44 do projeto de lei e será exigida apenas 

do licitante vencedor. Aperfeiçoada em relação às categorias da Lei nº 8.666/1993. Pela 

proposta consistiria em jurídica, técnica-profissional, técnica-operacional, fiscal, social e 

trabalhista e econômico-financeira. 

A habilitação profissional diz respeito à aptidão dos profissionais vinculados à 

atividade a ser desenvolvida. Já a habilitação operacional concerne à capacidade do próprio 

licitante para realizar o objeto da licitação. Nesta, as exigências de experiência anterior seriam 

limitadas ao equivalente a 50% do quantitativo licitado, salvo quando justificado de outra 

maneira. O edital poderia, por outro lado, indicar as parcelas de maior relevância técnica e de 

valor significativo, para o que ficaria vedada a exigência de comprovação de quantidades 

superiores a 70% daquelas previstas no objeto licitado. 

No tocante à qualificação econômico-financeira, na licitação para serviços 

continuados, a exigência de patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor total dos 

contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, 

vigentes na data de abertura da licitação. Além disso, ficaria admitida a exigência da relação 

dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade 

econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 

8) Dispensa de licitação 

As hipóteses de contratação direta por dispensa de licitação seriam reduzidas das 

atuais 33 para 12 incisos. Todavia, referidos incisos, desdobrados em alíneas, resultariam em 

23 possibilidades. Em geral, seriam suprimidas as hipóteses relativas à contratação de 

entidades diversas, sem fins lucrativos, para fins variados, então previstas no art. 24 da Lei nº 

8.666/1993. 

Merece ênfase a revisão dos valores previstos para a contratação direta de obras e 

serviços de engenharia, estabelecido em até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e 

para outros serviços e compras, em até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

9) Inexigibilidade 

À relação não exaustiva do art. 25 da Lei nº 8.666/1993 seria acrescentada a 

contratação de objetos para os quais devam ou possam ser contratados todos os potenciais 

interessados. Além disso, duas hipóteses hoje classificadas como possibilidades de dispensa 

migrariam para a classe do inexigível, quais sejam, serviços públicos em regime de 

monopólio e aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e localização 

tornem necessária sua escolha. 
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10) Instrumentos auxiliares da licitação 

O Capítulo IV do PLS nº 559/2013 dispõe sobre os instrumentos auxiliares da 

licitação, a saber, o credenciamento, a pré-qualificação e o sistema de registro de preços.  

O credenciamento, como processo administrativo de chamamento público 

destinado à contratação de serviços junto a todos os que satisfaçam os requisitos definidos 

pela Administração, seria uma espécie de banco de dados oficial, útil para contratação de 

profissionais, por exemplo, médicos, jurídicos e de treinamento. 

A pré-qualificação, definida como o procedimento técnico-administrativo 

destinado a selecionar previamente licitantes que reúnam condições de habilitação para 

participar de futura licitação ou de licitações vinculadas a programas de obras ou de serviços 

objetivamente definidos, bem como obras, bens e serviços a serem contratados em futura 

licitação, seria instrumento que privilegiaria o esforço de planejamento da Administração, 

daqueles que pretendem prestar serviços ou vender à Administração e ainda permite reduzir o 

tempo necessário para a própria licitação. 

Por último, o já difundido sistema de registro de preços, representando um modo 

de aquisição centralizada, com potenciais benefícios de escala. Igualmente incentiva o 

planejamento interno de cada órgão ou entidade para a definição da participação ou não no 

processo, e em que grau. O chamado “carona”, órgão não participante que a posteriori faz 

adesão à ata de registro de preços, não ficaria vedada, mas deverá ser feita mediante 

justificativa e seguir o rito do Decreto nº 7.892/2013.  

Seriam permitidos, em casos excepcionais predeterminados na própria lei, os 

registros de preços: 

a) com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser 

adquirido; 

b) permanente, com a atualização dos preços, em período não superior a um ano, 

pela reabertura da fase de lances, aberta à participação de novos licitantes; 

c) para contratação da execução de obras e serviços de engenharia, desde que 

atendidos os requisitos de existência de projetos padronizados, sem complexidade técnica e 

operacional e necessidade permanente ou frequente.  

11) Publicidade 

Na Lei nº 8.666/1993 os prazos para apresentação de propostas a partir da 

publicação dos instrumentos convocatórios são fixados de acordo com a modalidade de 

licitação. Já no projeto em realce passariam a ser fixados pelo objeto a ser adquirido e pelo 

critério de julgamento a ser adotado. 
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Dos prazos disciplinados no Capítulo XI do PLS nº 559/2013, extrai-se: 

 
Tabela 4 – Prazos para apresentação de propostas no PLS nº 559/2013 

Objeto Critério de julgamento Prazos  

I - para aquisição de bens a) menor preço ou pelo maior 

desconto 

10 (dez) dias úteis 

b) demais critérios 15 (quinze) dias úteis, 

II - para a contratação de 

serviços e obras 

a) menor preço ou pelo maior 

desconto 

30 (quinze) dias úteis 

b) demais critérios 30 (quinze) dias úteis 

III – independente do 

objeto  

maior oferta: 15 (dias) dias úteis 

IV - independente do 

objeto 

melhor combinação de técnica e 

preço, pela melhor técnica ou em 

razão do conteúdo artístico: 

nunca inferior a 45 

(quarenta e cinco) dias 

úteis 

V - nas licitações em que 

houver regime de 

contratação integrada 

- nunca inferior a 60 

(sessenta) dias úteis 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Outra mudança que deverá agilizar o processo licitatório e resultar em redução de 

custos é a exigência de publicidade apenas em sítio eletrônico oficial e nos diários oficiais, 

seja da União, seja de Estados e Municípios, a depender da localidade da licitação, abolindo-

se a necessidade de publicação em jornal de grande circulação. 
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4 A VISÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 

Não há como analisar a necessidade de alterações no Estatuto de Licitações sem 

considerar os importantes posicionamentos de quem fiscaliza a sua aplicação, orienta e 

conhece os principais problemas na sua aplicação, seja no âmbito do controle interno com a 

Controladoria Geral da União (CGU), seja no âmbito do controle externo com o Tribunal de 

Contas da União (TCU).  

 

4.1 O posicionamento da Controladoria Geral da União 
 

De início saliente-se que a CGU foi criada em 2001 e é o órgão, diretamente 

vinculado à Presidência da República, responsável pela coordenação dos temas relativos à 

defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio das 

atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção 

e ouvidoria. 

Durante os trabalhos da Comissão Especial Temporária de Modernização da Lei 

de Licitações e Contratos, a CGU se fez presente em audiência pública ocorrida na 4ª reunião 

da comissão realizada em 05 de agosto 2013, conforme informações disponíveis na página 

eletrônica de acompanhamento da atividade legislativa do Senado Federal. 

Na oportunidade, a CGU foi representada pelo Diretor de Auditoria da Secretaria 

Federal de Controle Interno, tendo o mesmo registrado o ponto de vista daquele órgão no que 

respeita às alterações necessárias para modernizar a Lei nº 8.666/1993. 

Foi apontado que as mudanças ao atual Estatuto das Licitações são bem-vindas, 

mas não se pode mudar para atender interesses imediatos e sem análises profundas. Como 

norte, as mudanças devem visar sempre o seu aperfeiçoamento e o bem da sociedade, em 

busca, dentre muitas pautas, de meios mais eficazes para prevenir e combater a corrupção. 

Na visão da CGU, dentre as problemáticas enfrentadas pelo modelo atual, 

restringindo-se ao escopo desta pesquisa, listam-se: 

a) o ordenamento das fases da licitação, haja vista que a habilitação se dá antes do 

julgamento das propostas; 

b) a duplicidades de fases recursais, já que há possibilidade de recorrer na fase de 

habilitação e novamente na fase de julgamento das propostas; 

c) rigidez excessiva de certas regras, o que leva à imobilização dos gestores diante 

de problemas que requerem rápida solução; 
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d) a dificuldade de chegar-se a critérios objetivos de julgamento, no caso de 

licitações por técnica e preço. Isso, inclusive, pode resultar em pontuações diferentes das 

propostas técnicas quando avaliadas por diferentes julgadores; 

e) a baixa utilização de medidas de transparência, visto que à época da edição da 

Lei nº 8.666/1993 não existiam os meios eletrônicos de comunicação disponíveis na 

atualidade, principalmente por meio da rede mundial de computadores; 

f) ausência de parâmetros para elaboração do orçamento de referência, 

principalmente no que tange serviços de engenharia e obras. 

Por outro lado, o órgão de Controle Interno do Executivo Federal também 

apresentou possibilidades de avanço para aperfeiçoar o marco legal licitatório. 

A primeira delas, unanimidade entre os estudiosos do tema, é a inversão de fases 

da licitação, com o julgamento das propostas de preços anterior à habilitação, incorporando a 

sistemática exitosa do pregão.  

Nessa mesma plataforma, foi sugerido considerar algumas inovações trazidas pelo 

RDC (Lei nº 12.462/2011), tais como a desobrigação da administração de apresentar 

previamente aos licitantes a estimativa de gasto com as contratações, a introdução da 

possibilidade de negociar o preço entre os concorrentes, durante as fases externas da licitação 

e a adoção da fase recursal única, com análise conjunta dos recursos referentes ao julgamento 

das propostas e da habilitação. 

No tocante à publicidade e uma maior participação da sociedade, a CGU aponta a 

inclusão dos recursos tecnológicos às regras dos procedimentos licitatórios em todas as fases 

em que seja possível utilizar a informática e a rede mundial de computadores (internet), assim 

como a ampliação das hipóteses legais de realização obrigatória de audiência pública anterior 

às licitações, hoje exigidas apenas para certames cujo valor estimado seja superior a 150 

milhões de reais (art. 39, Lei nº 8.666/1993). 

Para outro assunto bastante dificultoso, qual seja a elaboração do orçamento de 

referência de obras e serviços de engenharia, o órgão central do Controle Interno indica a 

incorporação das regras já introduzidas pelo Decreto nº 7.983/2013. Assinalada norma não 

criou um novo regramento, contudo reuniu premissas do RDC e de entendimentos do TCU 

sobre a matéria. 

 Dentre os pontos alcançados pelo Decreto nº 7.983/2013, merece realce a 

obrigatoriedade de expressa concordância do contratado com a adequação do projeto que 

integrar o edital de licitação, numa clara tentativa de inibir práticas nocivas como o 

"mergulho" e potenciais aditamentos contratuais; a fixação do custo adicional máximo 
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relativo a aditivos motivados por falhas de projeto em 10% do valor do contrato; e o uso 

preferencial de índices referenciais de preço para a composição do custo global, como o 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) mantido pela 

Caixa Econômica Federal, para obras e serviços de engenharia, e o Sistema de Custos 

Referenciais de Obras (Sicro) de responsabilidade do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), no caso de serviços e obras de infraestrutura de 

transportes. 

Além das proposições acima colacionadas, a CGU também aconselhou, com as 

necessárias adaptações, o estudo de algumas soluções já testadas e positivadas em leis 

estaduais de boa qualidade. Nesse aspecto, cabe ressaltar que compete privativamente à União 

legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Logo, a princípio, sobre aquilo que não 

for norma geral, Estados e Distrito Federal também, e de forma concorrente com a União, 

podem legislar. 

Por último, evidenciando a relevância das fases de planejamento e controle, 

interessante trazer a contexto reflexão final do Diretor de Auditoria da Secretaria Federal de 

Controle Interno da CGU (2013, p. 6), quando da sua participação na 4ª reunião da CTLICON 

do Senado Federal:  

 
Eventual alteração no marco legal das licitações jamais será remédio bastante e 
suficiente, se os órgãos gestores não apresentarem melhores projetos, não 
planejarem e programarem devidamente suas necessidades de compras, não 
aprimorarem suas especificações, e, por fim, não fiscalizarem devidamente a 
execução dos contratos, de modo rigoroso e racional, de forma a garantir seu fiel 
cumprimento. (grifou-se) 

 
Com efeito, inexiste na cultura organizacional da Administração Pública Federal uma 

implementação efetiva de planejamento estratégico, com todos os instrumentos de elaboração, 

participação, monitoramento e controle que o mesmo requer. Esse fato desemboca em sérios 

problemas para as equipes de licitações dos órgãos e, consequentemente, prejuízos ao Erário. 

Tais equipes se deparam frequentemente com situações que as levam a realizarem 

procedimentos licitatórios ou de contratação direta de maneira açodada, sem a observação dos 

devidos critérios necessários a uma contratação realmente vantajosa. 

 

4.2 O posicionamento do Tribunal de Contas da União 
 

A Constituição federal de 1988 ampliou substancialmente a jurisdição e 

competência do TCU, dando‐lhe poderes para, no auxílio ao Congresso Nacional, exercer a 
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fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à 

economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. 

Existem dois processos de Tomadas de Contas (TC) paradigmas em que o TCU 

realiza um extenso estudo sobre a governança e a gestão das aquisições e contratações pelos 

Órgãos Públicos, quais sejam, o Acórdão nº 1214/2013 – Plenário (TC 006.156/2011-8) e o 

Acórdão nº 2328/2015 – Plenário (Processo TC‑017.599/2014-8). 

 

4.2.1 O Acórdão TCU nº 1214/2013 - Plenário 
 

O Acórdão nº 1214/2013 tratou de representação formulada pela então Secretaria 

Adjunta de Planejamento e Procedimentos do TCU, a partir de trabalho realizado por grupo 

de estudos integrado por servidores de diversos órgãos, com o objetivo de apresentar 

proposições de melhorias nos procedimentos relativos à contratação e à execução de contratos 

de terceirização de serviços continuados na Administração Pública Federal. 

Aludido grupo de estudos foi composto inicialmente por servidores do MPOG, da 

AGU e do TCU, passando a ser posteriormente integrado também por representantes do 

Ministério da Previdência Social, do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo e do Ministério Público Federal, que discutiram aspectos relacionados aos 

procedimentos licitatórios, à gestão e ao encerramento desses contratos. 

Por meio desse Acórdão foi recomendado à Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação (SLTI) do MPOG que incorporasse diversos aspectos à Instrução Normativa nº 

2/2008, a qual dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou 

não. Muitas dessas diretrizes foram voltadas para a redução de custos e aumento da eficiência 

nos serviços terceirizados com cessão de mão-de-obra, através do cumprimento regular dos 

contratos. 

Igualmente o Acórdão em tela emitiu recomendações relativas aos procedimentos 

licitatórios, objeto do presente estudo, de onde destacam-se: 

1) Parcelamento do objeto 

Na oportunidade, entendeu o Tribunal de Contas que deve ser evitado o 

parcelamento de serviços não especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, garçom, 

sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as empresas atuam 

no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar 

condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática. 
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Em outras palavras, a realização do parcelamento do objeto em serviços de 

natureza continuada dependerá da complexidade técnica envolvida. 

2) Exequibilidade da proposta de preços 

Nesse tema, a Corte de Contas aconselhou à Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento a realização de estudos acerca da determinação 

de percentuais mínimos de lucro, despesas administrativas e do totalizador denominado 

Lucros e Despesas Indiretas (LDI), para que as propostas sejam consideradas exequíveis no 

âmbito de processos licitatórios para a contratação de serviços de natureza contínua. 

Tal preocupação se justifica porquanto o lucro, como se sabe, possa ser 

maximizado com uma boa gestão de mão de obra, não se deve abrir mão de um mínimo 

aceitável, pois não é crível que prestadores de serviços estejam dispostos a trabalharem de 

graça para o Setor Público. A administração deve avaliar a exequibilidade da proposta, no que 

se refere ao LDI, à luz dos regimes fiscais advindos da contratação.  

Também as despesas administrativas, a exemplo dos dispêndios com o 

funcionamento e manutenção da sede (aluguel, água, luz, telefone, o Imposto Predial 

Territorial Urbano) e com o pessoal administrativo, devem ser objeto de análise pela 

Administração, pois não é razoável que a empresa não possua esses gastos, em que pese 

existirem técnicas de gestão para minimizá-los. 

A não fixação dos percentuais, conforme o Acórdão em epígrafe, pode ser um 

incentivo para que as empresas avancem sobre outras verbas, como direitos trabalhistas, 

tributos e contribuições compulsórias, como infelizmente tem sido praxe no âmbito da 

Administração Federal. 

3) Habilitação econômico-financeira 

3.1) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 

(SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro 

(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta 

e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com 

base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação.  

Esse percentual é indicado para assegurar recursos financeiros que suportem as 

despesas com a folha de salários e outros encargos por no mínimo 2 (dois) meses de 

contratação, sem depender do pagamento por parte do contratante, considerando um prazo 

contratual inicial de doze meses; 

3.2) patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
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do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura do processo licitatório; 

3.3) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avo) do valor total dos 

contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, 

vigentes na data de abertura da licitação.  

Tal informação deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se 

houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta 

discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença. 

Segundo o relator, Ministro Aroldo Cedraz, uma empresa que não tenha esta 

capacidade quando da realização do processo licitatório, certamente terá dificuldades de 

cumprir todas as obrigações até o fim do contrato. 

3.4) apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação 

judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

4) Qualificação técnico-operacional 

4.1) fixação em edital, para a contratação de até 40 (quarenta) postos de trabalho, 

atestado comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 

postos e, para contratos de mais de 40 (quarenta) postos, seja exigido um mínimo de 50%; 

4.2) a obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada 

tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado 

por período não inferior a três anos. 

A pretensa contratada deve disponibilizar as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 

local em que foram prestados os serviços. 

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para 

ser executado em prazo inferior. 

5) Disposições gerais 

Recomendou ainda o TCU que seja fixada em edital cláusula de que o domicílio 

bancário dos empregados terceirizados deverá ser na cidade ou na região metropolitana na 

qual serão prestados os serviços. 
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A exigência de possuir domicílio bancário em local estipulado no edital está 

amparada no parágrafo único do art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e tem 

caráter social, pois permite que os funcionários possam resolver eventuais problemas 

bancários com maior facilidade. Isso porque, embora existam as facilidades tecnológicas que 

permitem o acesso às contas bancárias por meio de internet e/ou de aparelhos celulares, a 

grande maioria dos empregados terceirizados não tem acesso a essas ferramentas, como os da 

área de limpeza e conservação, os quais, além de receberem baixa remuneração, normalmente 

são provenientes dos segmentos sociais menos favorecidos economicamente. 

Oportuno registrar que as recomendações contidas no Acórdão TCU nº 1214 – 

Plenário, de 22 de maio de 2013, culminaram na edição da Instrução Normativa SLTI/MPOG 

nº 6, de 23 de dezembro de 2013, a qual promoveu profundas alterações na precitada IN 

SLTI/MPOG nº 2/2008, incorporando em boa parte os dispositivos da mencionada decisão. 

 

4.2.2 O Acórdão TCU nº 2328/2015 - Plenário 
 

O Acórdão nº 2328, de 16 de setembro de 2015, foi emitido no âmbito dos 

trabalhos de Fiscalização de Orientação Centralizada - Governança e Gestão das Aquisições, 

do Tribunal de Contas da União, realizada com o objetivo de avaliar as práticas de 

governança e gestão das aquisições adotadas em vinte órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal. 

Capitaneada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 

do TCU, essa auditoria fiscalizou os seguintes órgãos e entidades: Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(SLTI/MPOG), Advocacia-Geral da União (AGU), Comissão Interministerial de Governança 

Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Departamento 

Nacional Produção Mineral (DNPM), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(TJDFT), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério da Integração Nacional 

(MIN), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-PE), Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Fundação Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (Univasf), Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE (TRT/CE), 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Eletrobrás Distribuição Rondônia (Creon), Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM 
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e RR (TRT-AM), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep), Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRT-2), Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP (TRT-PA) e Companhia 

Docas do Pará (CDP). 

O objeto de estudo dessas auditorias era voltado, predominantemente, para 

questões gerenciais, de nível estratégico, relativas à governança corporativa no setor público, 

com foco nas aquisições. Esta, por sua vez, é conceituada pelo TCU em seu Referencial 

Básico de Governança Aplicada a Órgãos e Entidades da Administração Pública publicado 

em 2014, como conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática 

para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das aquisições, com objetivo que as 

aquisições agreguem valor ao negócio da organização, com riscos aceitáveis. 

Constatou-se, consoante relatório do Acórdão em epígrafe, um cenário de baixa 

maturidade da situação de governança e de gestão das aquisições na Administração Pública 

Federal, visto que as organizações participantes apresentaram baixa capacidade em quase 

todos os componentes do modelo de avaliação proposto e utilizado no levantamento. 

De acordo com o relator, Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, para que as 

funções de governança sejam executadas de forma satisfatória, três mecanismos devem ser 

adotados: liderança, estratégia e controle. Porém,  restou evidenciada a fragilidade da 

governança das aquisições nas vinte organizações auditadas, tendo sido encontradas 

deficiências em todos os três mecanismos e nas práticas a eles associadas. 

Diante desse cenário, foram emanadas no Acórdão em análise, dentre outras, as 

seguintes recomendações à SLTI/MPOG, de interesse do presente trabalho: 

a) elaboração de modelo de contratação de bens e serviços pela Administração 

Pública, abrangendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão dos respectivos 

contratos, bem como promova a respectiva implementação mediante orientação normativa, 

utilizando como parâmetro básico os procedimentos contidos no Apêndice 4 do relatório de 

fiscalização constante do processo TC‑017.599/2014-8. 

Aludido modelo deve contemplar duas práticas de suma importância: o plano de 

aquisições e o Plano de Logística Sustentável (PLS). O plano de aquisições destina-se a 

definir as aquisições a serem realizadas ao longo do ano de forma a fundamentar a elaboração 

da proposta orçamentária e a possibilitar o acompanhamento da execução. Já o PLS tem a 

função de definir as práticas de sustentabilidade e de racionalização de gastos da organização 

b) estabelecimento de listas de verificação para atuação do pregoeiro ou da 

comissão de licitação durante a fase de seleção do fornecedor e promova, mediante orientação 



70 
 

normativa, a obrigatoriedade de sua utilização por parte das organizações incluídas na sua 

esfera de atuação. 

Listas de verificação ou check lists são classificados como controles 

compensatórios, isto é, controles implantados pelos gestores para compensar deficiências em 

outros controles internos. Consistem em relações de itens e procedimentos que devem ser 

verificados e executados ao longo de um processo, seguindo previsão normativa.  

O objetivo do Tribunal com essa recomendação é que a utilização das listas pelo 

setor de aquisições permita sua atuação com uniformidade e abrangência, promovendo 

eficiência e eficácia, reduzindo os riscos e garantindo maior segurança jurídica aos 

envolvidos. 

Ante o exposto tem-se que as referidas recomendações são no sentido de 

profissionalizar ainda mais as atividades de aquisições públicas, bem como as chefias e 

servidores que atuam nessa área. Mais uma vez o TCU exalta a importância da fase de 

planejamento da contratação pública, muitas vezes tida como secundária ou mesmo relegada, 

quando na realidade deve ser o princípio fundamental da Administração Pública. 

Contudo, a melhoria dos processos de governança e gestão das aquisições nas 

organizações só será possível por meio do apoio da alta administração da organização para 

implantação de controles internos adequados. 

Ademais, como bem pontuou o Ministro relator, o sucesso na implantação de boas 

práticas de gestão depende da incorporação da matéria à cultura organizacional. E, na 

administração pública, que é regida pelo princípio da legalidade, a incorporação à cultura 

passa necessariamente pela construção de um arcabouço normativo e, em decorrência disso, 

pela capacitação dos servidores. 
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5 CONFIGURAÇÃO PROPOSITIVA DE UM MODELO MODIFICATIV O COM 
ENFOQUE NA EFICIÊNCIA 

 

Tendo-se analisado as principais propostas de alterações da Lei nº 8.666/1993, no 

que tange às licitações e contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), em tramitação na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como estudado os posicionamentos dos 

Órgãos de Controle (CGU e TCU) acerca da matéria, ainda com amparo na opinião de 

especialistas, é possível configurar, de maneira inicial, um modelo licitatório que privilegie o 

princípio da eficiência, sem descuidar dos demais princípios regentes da Administração 

Pública, dentre eles o da legalidade, o da moralidade e, de modo mais específico, o da 

isonomia. 

O escopo da licitação, em síntese, é o de, obedecido todos os ritos e concedidas 

condições idênticas de participação aos interessados, materializar a proposta mais vantajosa. E 

essa vantajosidade está intrinsecamente relacionada à eficiência de todo o processo, 

abrangendo os aspectos de preço, qualidade e celeridade. 

A esse respeito doutrina Niebuhr (2012, p. 43): 

 
A eficiência em licitação pública gira em torno de três aspectos fundamentais: 
preço, qualidade e celeridade. Daí que do princípio da eficiência, mais abrangente, 
decorrem outros princípios, entre os quais o do justo preço, o da seletividade, o da 
celeridade e o da finalidade. O princípio do justo preço demanda que a 
Administração não assuma compromissos com preços fora de mercado, 
especialmente com preços elevados. O princípio da seletividade requer cuidados 
com a seleção do contratante e da proposta, relacionando-se diretamente com a 
qualidade do objeto contratado. O princípio da celeridade envolve o tempo 
necessário para realizar a licitação, que deve ser o mais breve possível. Logo, tais 
princípios, repita-se, do justo preço, da seletividade e da celeridade, remetem ao 
princípio mais abrangente da eficiência. Ora, a observância de todos eles, em 
conjunto, revela a tão almejada eficiência. (grifou-se)  

 

Com esse foco é que se propõe um modelo sem excessos de formalismos, que se 

utilize amplamente dos recursos de tecnologia da informação, exequível, objetivo e que, em 

última análise, não seja um fim em si mesmo, mas antes um instrumento para que a 

Administração celebre vantajosos contratos de compras ou de serviços, na persecução de 

satisfazer aos interesses da coletividade, cumprindo a sua missão institucional. 

Para uma melhor sistematização, procurou-se reunir as propostas em dois eixos 

aglutinadores, a saber, um normativo e o outro gerencial/administrativo, de modo a compor 

uma espécie de “pacote”.  



72 
 

Destarte, entende-se que o modelo deve sopesar questões do jaez jurídico que 

passam, necessariamente, pela racionalização e consolidação da legislação existente, por 

mudanças nas condições de habilitação dos concorrentes, modalidades, procedimentos, tipos 

de licitação e o disciplinamento das exceções, isto é, contratações diretas (dispensas e 

inexigibilidades). 

 Da mesma forma, o arquétipo aventado deve apreciar aspectos de gestão dos 

órgãos como obstáculos a serem efetivamente superados, bem como demandas relacionadas à 

melhoria na execução e a incorporação de boas práticas administrativas.  

1) Eixo normativo 

1.1) Consolidação e edição de um novo estatuto 

É razoável e producente que se consolide toda a legislação que versa acerca do 

assunto em evidência, de modo a organizar os preceitos e melhor sistematizá-la. 

São inúmeras normas entre leis, decretos, portarias e instruções normativas, além 

dos atos emitidos internamente por cada órgão, o que traz bastantes dificuldades para o gestor 

público. 

Nessa perspectiva é que se vislumbra a edição de nova norma que contemple e ao 

mesmo tempo permita a revogação da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002 (pregão) e da 

Lei nº 12.462/2011 (RDC). Também devem ser incorporados os dispositivos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008 e suas atualizações, no que concerne, sobretudo, aos 

requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira. 

Restaria excluído desse novo diploma, entretanto, as normas que versam sobre 

compras e contratações de produtos e de sistemas de defesa, atualmente reguladas pela Lei nº 

12.598/2012, devido às suas especialidades.  

1.2) Vedações à participação 

1.2.1) Empresas doadoras em campanha eleitoral ou contratadas por 

partidos políticos: em tempos de discussão da necessária reforma política, é salutar que se 

inclua o que se propõe no PL nº 6445/2013 de modo a se vedar a participação em 

procedimentos licitatórios de empresas que tenham, em período eleitoral, prestado serviços ou 

efetuado doações para candidatos ou partidos políticos. 

1.2.2) Empresas de fachada: medida salutar, prevista no PLS 559/2013, é 

estender a proibição de participar de licitação à pessoa física ou jurídica que detiver 

participação no controle da pessoa jurídica punida com a suspensão de contratar com a 

Administração ou que esteja declarada inidônea, com fulcro de impedir que particulares, sob a 
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fachada de nova constituição jurídica, contornem penalidades impostas pela Administração 

Pública. 

 Além do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) dos dirigentes das empresas envolvidas também entrará na lista daqueles que 

ficam impedidos de fornecer produtos e serviços para o governo, com o fito de inibir que 

fornecedores já punidos abram novas empresas e continuem participando de licitações. 

Outra iniciativa é proibir a participação simultânea em certames de sociedades 

coligadas, controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios ou cotistas 

majoritários, ou diretores, sejam as mesmas pessoas ou seus cônjuges ou parentes em 

primeiro grau (PL nº 725/2007). Nesses casos tem-se notado que a única razão da presença é 

assegurar uma posição mais vantajosa para um determinado licitante. 

1.2.3) Improbidade administrativa : impedir que pessoa jurídica, seus sócios ou 

administradores, que tenham sido condenados por atos de improbidade administrativa 

previstos na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, crimes contra a Administração Pública, 

previstos no Título XI da Parte Especial do Código Penal e crimes previstos na Lei nº 

8.666/1993. 

Lembre-se que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já mantém um banco de 

dados aberto à consulta pública, por meio da internet, o qual consolida as informações supra 

de todo o país, denominado de Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade.  

1.3) Modalidades 

1.3.1) Uso majoritário do pregão eletrônico: por ser unanimidade entre as 

propostas que tramitam no Legislativo Federal e doutrinadores, além dos benefícios 

apontados pelos Órgão de Controle, o pregão, em sua forma eletrônica, é a modalidade com 

mais condições de incrementar a competitividade e a agilidade nas contratações públicas, 

além de propiciar redução das rotinas de compra e bons resultados no que tange à 

economicidade. Passaria a ser adotada obrigatoriamente na contratação de bens, serviços e 

obras que possam ser definidos por especificações usuais no mercado. 

Consoante relatório do PL nº 5365/2013, além de ser comprovadamente um 

instrumento mais ágil (cerca de dezessete dias para realizar uma contratação por pregão 

eletrônico, contra cento e vinte dias, em média, para contratações análogas feitas 

presencialmente na modalidade concorrência), a utilização desse “leilão reverso” possibilitou 

ao Governo Federal uma economia média de cerca de 20% dos valores despendidos na 

contratação de bens e serviços comuns. 
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1.3.2) Inversão de fases do processo licitatório: reduz custos e a aumenta a 

capacidade de coordenação dos agentes, pois permite a avaliação das propostas de preços 

antes da etapa de análise da habilitação das empresas participantes do processo. A regra em 

vigor torna a licitação mais demorada já que a fase de habilitação envolve a verificação de 

que os interessados estão aptos a executar o contrato em questão, ou seja, engloba a 

habilitação jurídica, a qualificação técnica, econômico‐financeira e a regularidade fiscal e 

trabalhista. 

1.3.3) Extinção do convite, da tomada de preços e dos limites de 

enquadramento: não há mais motivos, dada a contemporânea realidade econômica-social de 

se manter essas duas modalidades. Com a possibilidade do pregão eletrônico ou da cotação 

eletrônica, o convite resta praticamente inutilizado. Já a tomada de preços pode perfeitamente 

ser absorvida pela concorrência, em um cenário em que não exista mais a associação feita das 

modalidades existentes com valores específicos. 

1.3.4) Adequação da modalidade concorrência: deve-se aproximar à 

modalidade do pregão, sendo a disputa feita por meio de propostas ou propostas e lances em 

sessão pública, por meio de sistema informatizado. Enquanto o critério de julgamento do 

pregão é o menor preço, a concorrência seria utilizada para os objetos que exigirem, como 

juízo de escolha, a melhor técnica, técnica e preço ou o maior retorno econômico. Além disso, 

simplificando seus procedimentos e prazos, e com o fim do enquadramento de limites, não há 

mais motivo para diferenciá-la da tomada de preços. 

1.3.5) Inclusão do RDC: considera-se importante consignar o RDC (Lei nº 

12.462/2011) como uma modalidade de licitação, para oportunizar ao gestor público uma 

possibilidade mais adequada quando o objeto da contratação forem, notadamente, obras ou 

serviços de engenharia, sem prejuízo da sua utilização também para aquisição de bens.  

O próprio TCU, em Junho de 2013, por ocasião da realização do seminário 

“Diálogo Público - 20 anos da Lei 8.666/93: oportunidades de avanços”, na pessoa do 

ministro Benjamin Zymler, avaliou positivamente o novo regime, citando como principais 

vantagens a aceleração do processo de contratações, a geração maior economia e a garantia da 

idoneidade das empresas contratadas. 

1.4) Tipos de licitação 

1.4.1) Maior desconto: com a inserção do RDC como modalidade é coerente que, 

igualmente, se incorporem suas inovações no que se refere aos critérios de julgamento. Nesse 

particular, o critério do maior desconto pode ser utilizado quando o órgão adquirente detiver 

informações precisas sobre o custo da obra ou serviço de engenharia, aplicado em bloco sobre 
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todos os itens da planilha orçamentária, de modo a se evitar o chamado “jogo de planilhas”. 

Em outra perspectiva, também é útil quando o preço do bem ou serviço pretendido for 

flutuante, isto é, fixado por condições diversas de mercado, podendo ser alterado em questões 

de minutos, como no caso da aquisição de passagens aéreas. Ressalte-se que o percentual de 

desconto oferecido pelo vencedor deve prevalecer sobre toda a duração do contrato, inclusive 

em eventuais prorrogações e aditamentos. 

1.4.2) Maior retorno econômico: outra novidade introduzida pelo RDC, é 

indicado para as hipóteses em que o objeto a ser licitado será prestado mediante contrato de 

eficiência, no qual se vincula a remuneração do contratado ao resultado do contrato. A 

remuneração do particular é estipulada com base em percentual de economia gerada para a 

Administração, vale dizer, o contratado assume o dever de proporcionar uma redução de 

despesas para o órgão, com sua remuneração sendo correspondente a um percentual da 

redução proporcionada. Caso não consiga cumprir, terá redução de sua remuneração, podendo 

haver aplicação de multa. Trata-se, portanto, de importante instrumento para a concretização 

do princípio da eficiência, contudo ainda carente de disseminação e de boas experiências na 

Administração Pública Federal. 

1.5) Regimes de execução 

1.5.1) Contratação integrada: inovação extremamente necessária trazida no 

conteúdo do RDC, devido à patente incapacidade governamental de elaborar projetos 

consistentes, inicialmente prevista para licitações de obras e serviços de engenharia, cujo 

objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica; 

possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou possibilidade de execução com 

tecnologias de domínio restrito no mercado. 

Na contratação integrada, o contratado assume a execução de todas as etapas da 

obra e seus respectivos riscos, compreendendo a elaboração e o desenvolvimento dos projetos 

básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização 

de testes, a pré‐operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 

final do objeto.  

Isso possibilitará a obtenção de ganhos de eficiência na execução do contrato, 

além de transferir os riscos do empreendimento, pois os erros ou omissões do contratado não 

justificarão a celebração de termos aditivos para alteração de preços. 

Com a adoção desse regime busca‐se a redução de prazos, de custos e a 

desburocratização, sem que isto implique na ausência de tratamento isonômico entre os 
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licitantes ou em dificuldade para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública. 

1.6) Habilitação 

1.6.1) Econômico-financeira: consideram-se suficientes os dispositivos 

recomentados pelo TCU (Acórdão nº 1214/2013) e incorporados pelo Poder Executivo por 

meio da IN SLTI/MPOG nº 06/2013, restando agora serem contemplados no novo diploma 

que virá. São eles: 

- índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1 (um);  

- Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos 

por cento) do valor estimado para a contratação; 

- patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação; 

- apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial 

ou recuperação extrajudicial. 

1.6.2) Técnica (operacional e profissional): Além das disposições do Acórdão 

TCU nº 1214/2013, da IN SLTI/MPOG nº 06/2013, devem ser considerados os requisitos 

constantes do PLS nº 559/2013. Da junção desses normativos, obtém-se: 

- nas contratações de serviços continuados com até 40 (quarenta) postos de 

trabalho, atestado comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo 

de 20 postos e, para contratos de mais de 40 (quarenta) postos, seja exigido um mínimo de 

50%; 

- comprovação pela contratada da experiência mínima de 3 (três) anos, permitido 

o somatório de atestados, também quando se tratar de serviços continuados; 

- para as demais contratações, comprovação de que o licitante realizou, em um 

único contrato, objeto com características equivalentes ao que a Administração pretende 

contratar, para o que poderá valer-se de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público e privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes; 

- comprovação de que o licitante disporá, ao tempo do início do contrato, de 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas às parcelas de maior relevância, vedadas exigências 

superiores ao necessário. 
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- para todas as licitações, atendimento pelo licitante de requisitos de 

sustentabilidade ambiental, pertinente ao ramo de atividade, objeto da licitação, na forma da 

legislação específica aplicável; 

1.6.3) Certidão Negativa de Violação dos Direitos do Consumidor  (CNVDC): 

prevista no PL 3354/2012 como um novo critério de desempate, avalia-se que a mesma 

poderia ser incluída como requisito de habilitação, na categoria “fiscal, social e trabalhista”, 

com o intuito de evitar que empresas sabidamente inadimplentes com seus consumidores 

(informações a serem emitidas pelos Procons), contratem com o Poder Público. 

1.7) Prazo decadencial para impugnação dos editais e fase recursal única: 

atualmente os interessados podem impugnar o instrumento convocatório ou solicitar 

esclarecimentos até, em média, três dias úteis antes da data marcada para a sessão pública, 

com pequenas variações a depender da modalidade adotada. Rotineiramente os impugnantes 

protocolizam suas contestações no final do prazo, fazendo com que a comissão ou o pregoeiro 

tenha que analisar e emitir decisão em pequeno espaço de tempo, o que tem levado a diversos 

adiamentos ou mesmo cancelamentos de licitações, acarretando insegurança jurídica e 

prejuízos para as atividades-fim dos órgãos. 

Daí a importância de se inverter essa lógica, adotando prazo decadencial para 

contestação do instrumento convocatório ou pedido de esclarecimentos, contado da 

publicação do edital, ou seja, o prazo começa a correr no início do processo, dando 

oportunidade para que a Administração analise com cautela e, se necessário, proceda às 

correções necessárias. Nesse sentido já existe experiência na esfera estadual. O Estado do 

Maranhão, através do seu Código de Licitações e Contratos (Lei Estadual nº 9.579, de 12 de 

abril de 2012), definiu assinalados prazos, com termo de início a partir da divulgação do 

edital, variáveis de acordo com o tipo de modalidade do certame. 

Por outro lado, nota-se que é forçoso imprimir celeridade também na fase final do 

certame, respeitando o direito ao contraditório. Em virtude disso é que se concorda com a 

proposta de apreciação em fase única dos recursos impetrados em face do julgamento das 

propostas e da habilitação ou não de participantes, tal qual já ocorre no pregão, como forma 

de diminuir eventuais manobras protelatórias por parte dos licitantes. 

1.8) Procedimentos 

1.8.1) Divulgação posterior do preço de referência: compreende-se que para 

determinados objetos, principalmente no campo de obras e serviços de engenharia complexos, 

a lei faculte ao gestor público manter sob sigilo o orçamento, como no RDC, sem prejuízo da 

divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias. 
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Frise-se, entretanto, que essa informação fica disponível a qualquer momento aos 

órgãos de controle (CGU e TCU) e será tornada pública imediatamente após o encerramento 

da licitação. 

O intento é evitar que o orçamento seja o piso das propostas e gerar mais 

concorrência para atingir um preço menor na execução do empreendimento licitado, através 

da fase de negociação, a qual também deve ser prevista na nova lei. Desta maneira, a empresa 

proponente não poderá simplesmente preencher a planilha orçamentária de qualquer forma, 

apenas para chegar em um preço próximo ao referencial, como se tem visto na prática. 

1.8.2) Referência à marca: constata-se que a indicação de marca, no instrumento 

convocatório, é necessária quando se tratar de material de reposição ou para manutenção de 

garantia técnica de bem adquirido anteriormente pela Administração, mediante justificativa 

técnica. 

A própria Corte de Contas da União se pronunciou nesse sentido, por meio da 

Súmula nº 270/2012, que “em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é 

possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências 

de padronização e que haja prévia justificação”.   

Nessa linha, julga-se ser permitido indicar, no edital, marca ou modelo quando 

houver necessidade de padronização ou quando a mesma indicar características e qualidades 

que distinguem o objeto quanto ao uso pretendido de outros disponíveis no mercado, 

observado, inclusive, aspectos relacionados à durabilidade, sustentabilidade e ao ciclo de vida 

do bem, situação em que conterá a expressão “ou similar ou de melhor qualidade”. 

Sublinhe-se que a menção à marca não retira a ampla competitividade do certame, 

haja vista que diversos fornecedores podem comercializar determinada marca. Caso contrário, 

estar-se-ia diante de um caso de inexigibilidade de licitação. 

1.8.3) Apresentação de amostras: apesar de ser uma prática corriqueira nos 

editais licitatórios, a legislação vigente, seja a Lei Geral de Licitações, seja a Lei do Pregão, 

não traz expressamente a possibilidade de se exigir amostra do bem objeto da aquisição. 

Por isso, visando a aperfeiçoar o processo de seleção, tem-se como prudente que o 

novo regulamento contemple a possibilidade de a Administração exigir do licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, a apresentação de amostra, com a finalidade 

de verificar a qualidade, a produtividade, o rendimento ou a durabilidade do bem pretendido, 

concretamente mensuráveis, em conformidade com critérios objetivamente fixados no ato 

convocatório. 
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Quando as amostras solicitadas em edital exigirem ensaios, testes ou demais 

provas, em conformidade com normas técnicas oficiais necessárias à boa execução do objeto 

do contrato, as custas de sua execução correrão por conta do licitante. 

1.9) Contratação direta 

1.9.1) Dispensa de licitação: pondera-se e espera-se que com a implantação do 

conjunto de medidas abordadas nesse capítulo, a começar por um bom planejamento das 

aquisições, as hipóteses de dispensa de licitação sejam realmente a exceção. Isso porque, 

presentemente, premidos pela necessidade de solucionar as demandas frente à letargia de um 

processo licitatório, os gestores lançam mão da contratação direta como se a regra fosse. 

Além disso, corriqueiramente o legislador ou o próprio Poder Executivo, através 

de Medida Provisória, enxertam novas hipóteses ao rol de dispensas, comprovando o 

imperativo de se modernizar o modelo licitatório vigente. 

  Vislumbra-se que as hipóteses de dispensa devem ficar restritas: às aquisições de 

pequenos valores, visto que em muitas dessas situações o custo de um processo licitatório é 

superior ao do bem ou serviço almejado; às compras de gêneros alimentícios perecíveis; às 

licitações desertas e/ou fracassadas; aos bens estratégicos ao desenvolvimento da pesquisa 

científica e de alta complexidade tecnológica; ao atendimento das necessidades das Forças 

Armadas; e aos casos de emergência ou de calamidade pública. 

1.9.2) Atualização dos valores-limites: para as despenas de pequenos vultos, 

urge a correção monetária dos tetos adequando-os à realidade econômico‐financeira. A última 

atualização se deu em 1998 (Lei nº 9.648). Concebe-se que aludidos valores devam ser 

reajustados pelo índice de inflação oficial utilizado pelo Banco Central do Brasil, isto é, o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), produzido pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

O percentual acumulado de Junho de 1998 a Outubro de 2015, de acordo com 

aplicativo denominado “Calculadora do cidadão”, disponibilizado na página eletrônica do 

Banco Central na internet, perfaz 201,84%. Assim, o limite para contratações diretas de 

pequeno vulto para obras e serviços de engenharia passaria a ser R$ 46.587,10 (quarenta e 

seis mil quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos), enquanto que o teto para compras e 

demais serviços saltaria para R$ 24.147,34 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e 

trinta e quatro centavos). 

Para evitar a discricionariedade governamental sobre a matéria, recomenda-se a 

adoção de reajustes anuais, na proporção da variação do IPCA aferida no exercício anterior. 
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Tal regramento deve constar na lei, cabendo ao Poder Executivo, anualmente, apenas editar 

decreto com os valores calculados nos termos predeterminados. 

1.9.3) Inexigibilidade: nesse ponto, além das situações já previstas na Lei nº 

8.666/1993, propõe-se a inclusão dos serviços públicos em regime de monopólio e aquisição 

ou locação de imóvel cujas características de instalações e localização tornem necessária sua 

escolha. 

No campo da contratação de profissional do setor artístico, é de bom alvitre que se 

acolha a medida apresentada no PL nº 6210/2013, em tramitação na Câmara dos Deputados, 

para tornar obrigatória a comprovação, por parte do artista contratado, de que o cachê cobrado 

em espetáculos custeados com o dinheiro público guarda compatibilidade com o valor 

praticado por este mesmo artista em serviços prestados para o setor privado, em condições 

semelhantes. 

2) Eixo gerencial/administrativo 

Os aspectos que serão abordados nesse item levam em conta, além do que foi 

exposto nos capítulos anteriores, a leitura de diversos editais de licitação no âmbito das 

esferas federais, estaduais e municipais, bem como a elaboração de instrumentos 

convocatórios, dada a necessidade profissional de atuação, por cinco anos, na área de 

logística, suprimentos, compras e contratações no serviço público federal. 

2.1) Priorização do planejamento e profissionalização das equipes 

Deve constar em lei a obrigatoriedade de que, preferencialmente a cada biênio, os 

órgãos e entidades da Administração Pública elaborem Plano de aquisições contendo os 

objetos das aquisições ou contratações, as respectivas justificativas (por que e para que), 

quantitativos, as modalidades a serem adotadas, os requisitos de sustentabilidade, expectativa 

de prazo para realização do certame e, se for o caso, entrega dos bens ou início da prestação 

do serviço, as estimativas de valores e os responsáveis pelos certames. 

Isso seria aprovado em ato formal pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, 

sendo vinculativo para os gestores regionais e locais.  

Por outro lado, mas seguindo a linha da cultura de planejamento, é mister que a 

alta administração perceba o quão necessário é profissionalizar suas equipes de licitações, 

sejam pregoeiros, equipes de apoio ou componentes de comissão. Isso requer um 

investimento significativo e permanente em capacitação e o fornecimento de condições de 

trabalho, de modo que os servidores se sintam tranquilos no desenvolver de suas atribuições, 

sem o receio de responderem a uma tomada de contas a cada contratação realizada. 
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Há de se pensar também em algum benefício, tais como redução de carga horária, 

prioridades em cursos de pós-graduação custeados pela repartição ou mesmo gratificação 

financeira, de modo a reduzir a rotatividade nessas equipes. A título ilustrativo, o Governo do 

Estado do Ceará, desde 2008, instituiu a Gratificação por Encargo de Licitação, devida pelo 

exercício das atribuições de Pregoeiro e membros de apoio, e pelo exercício das atribuições 

das Comissões de Licitações.  

Trata-se de uma área de difícil lotação de servidores. Há resistência para ingressar 

e persistência para sair. Credite-se esse cenário à pressão que sofrem por parte dos próprios 

gestores para acelerarem os processos, sejam licitações ou contratações diretas, à insegurança 

jurídica que permeia essa atividade, bem como a um exacerbado nível de responsabilização 

funcional, inclusive com repercussão na seara criminal. 

2.2) Uso intensivo da tecnologia da informação: além da economia de tempo e 

de recursos, a informatização do processo, nas diversas modalidades de licitação, deve 

facilitar a auditoria das compras do governo, considerando que todas as informações ficarão 

disponíveis em tempo real. Adicionalmente dificulta sobremaneira o conluio entre os 

licitantes, já que os participantes, antes e durante o certame, não tomam conhecimento das 

identidades dos demais. A forma presencial deve ser residual, apenas podendo ser utilizada 

mediante justificativa técnica do gestor.  

2.3) Padronização de editais de licitação: a adoção de instrumentos 

convocatórios para variados objetos, organizados por modalidades e tipos de licitação, 

diminuiria significativamente o prazo de realização da fase interna da licitação, além de 

contribuir para a redução de impugnações e pedidos de esclarecimentos por parte dos 

concorrentes. A elaboração ficaria a cargo do MPOG em parceria com outros órgãos, 

incluindo a aprovação prévia pela AGU, CGU e TCU. A utilização por todos os órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta seria obrigatória, salvo situações 

excepcionais. 

2.4) Criação de uma ata nacional de registro de preços: especialmente voltada 

para materiais de consumos e de expediente comuns a todos os órgãos do Poder Executivo 

Federal. Essa medida evitaria centenas de licitações que se repetem com os mesmos objetos, 

consumindo recursos, tempo e mão-de-obra em atividades sobrepostas. Essa ata seria 

gerenciada pelo MPOG e os demais órgão interessados ingressariam como participantes, 

fornecendo as informações necessárias, tais como quantitativos e os locais de entrega, sendo 

coibida a adesão posterior (“carona”). Tomando por base experiência semelhante e exitosa no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para compra de equipamentos de informática, tem-



82 
 

se que a economia de escala gerada em uma aquisição desse porte compensa todas as suas 

dificuldades de elaboração, execução e gerenciamento. 

2.5) Otimização da pesquisa de preços: a praxe administrativa demonstra, com 

clareza, que a realização de pesquisa de preços pelos próprios órgãos que executarão a 

aquisição/contratação não é uma ação eficiente, pelo contrário, demonstra-se medida 

antieconômica, porquanto não alcança o preço real praticado no mercado. Os fornecedores, 

sejam locais ou nacionais, ao perceberem que o adquirente é órgão público, automaticamente 

inflam os preços já contabilizando todos os encargos que incidirão sobre o objeto, somada à 

demora dos procedimentos burocráticos que se desenrolarão até o efetivo pagamento do bem 

ou serviço. 

Além disso, o simples fato de tomarem conhecimento que se trata apenas de 

pesquisa de preços, e não de uma contratação direta (dispensa), faz com que os fornecedores 

informem preços majorados (sobrepreços), pois sabem que ainda existirá uma fase 

competitiva onde os valores tendem a baixar. 

Outro problema comum nesse tema, a despeito das insistentes solicitações 

emitidas pelos servidores que atuam nessa área, é a falta de interesse dos fornecedores em 

estabelecer relação comercial com o Poder Público, principalmente em municípios localizados 

no interior dos Estados (onde o número de concorrentes é bem mais restrito), dadas as 

variadas razões discutidas ao longo desse trabalho. Nessa ocasião, caso a empresa ou pessoa 

física decida por responder a cotação de preços, já os coloca em patamares bem elevados com 

a real intenção de não ser selecionada, isto é, apenas para cumprir uma formalidade a qual, 

grife-se, não está obrigada por lei. Todavia, mencionado fato pode elevar o preço médio de 

referência a ser utilizado pelo órgão promovente, causando prejuízos aos cofres estatais. 

Essa prática, por via indireta, também afeta o princípio da isonomia, visto que os 

concorrentes consultados nessa fase de pesquisa de preços acabam tomando conhecimento 

prévio de especificações e outras informações/condições sobre o objeto ou serviço a ser 

licitado e, posteriormente, podem participar normalmente do certame.  

Diante desses argumentos é que se pleiteia um sistema oficial nacional de 

referência de preços, onde os gestores públicos possam buscar com confiança o efetivo preço 

em vigor em determinado nicho de mercado, segmentado por regiões e Estados, semelhantes 

aos existentes para obras e serviços de engenharia (SINAPI e SICRO), o qual deve ser 

mantido e atualizado mensalmente por órgão ou entidade com expertise em pesquisa, a 

exemplo do IBGE. 



83 
 

2.6) Racionalização da divulgação: é cediço que, por variados motivos, apenas 

uma parcela diminuta da sociedade ler os diários oficiais, sejam da União, Estados ou 

Municípios. Além disso, o custo dessa publicação é extremamente oneroso para o próprio 

Erário. De acordo com orientações contidas no sítio da Imprensa Nacional, o valor cobrado 

pelo centímetro de coluna é de R$ 30,37 (trinta reais e trinta e sete centavos). 

 Muito mais eficiente é a comunicação via página eletrônica na internet, por ser 

interativa e constantemente atualizada. Nesse contexto é que, pelas perspectivas da eficiência 

e da economicidade, considera-se suficiente, no âmbito da Administração Federal, a 

publicação dos avisos de editais, extratos de dispensa de licitação, de inexigibilidade e de 

contratos no Portal de Compras do Governo Federal, denominado “Compras 

Governamentais” (http://www.comprasgovernamentais.gov.br), mantido pelo MPOG, assim 

como na página oficial do próprio órgão promovente. 

Pelos mesmos motivos acima expostos, igualmente se tem como inócua a 

publicação do resumo dos instrumentos convocatórios em jornais de grande circulação. É 

apenas mais uma despesa e mais uma tarefa para a equipe de licitações, sem impacto efetivo 

para a publicidade do certame. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Buscou-se perquirir as necessidades e possibilidades de alteração do arcabouço 

normativo das licitações e contratações diretas, com enfoque na concretização do princípio da 

eficiência na Administração Pública Federal.  

O modelo atualmente vigente data de 1993 e, no decorrer desses vinte e dois anos, 

sofreu alterações de caráter superficial, vale dizer, o seu cerne permaneceu inalterado. Como 

resultado a ineficiência, o excesso de burocracia, processos licitatórios lentos e intermináveis, 

atraso na entrega de produtos, incontáveis aditivos contratuais de prazo e de valores, obras 

abandonadas e, em última análise, a precarização dos serviços públicos ofertados à população. 

E esse cenário não é constatado apenas no Poder Executivo, espraia-se pelos demais Poderes 

da República e por todos os Entes da Federação. 

De todas as proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional, 

averiguou-se que o PLS nº 559/2013 é uma proposta bem fundamentada, coerente e aderente 

à realidade socioeconômica do país, tendo nascido de um cuidadoso trabalho conduzido pela 

Comissão Especial Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos 

(CTLICON) instituída pelo Senado Federal. Nos trabalhos da predita Comissão ocorreu 

ampla participação de dezenas de especialistas, representantes de órgãos públicos, entidades, 

confederações, sindicatos e instituições internacionais, por meio de audiências públicas, as 

quais contribuíram para uma visão holística do projeto. 

Já na Câmara dos Deputados, onde tramitam incontáveis propostas, não se 

encontrou a mesma qualidade nos projetos apresentados. Não obstante a tentativa de 

consolidação através da aglutinação de várias iniciativas no PL nº 1292/1995, pouco se 

avançou na direção de se construir uma legislação moderna e eficiente, consubstanciando-se 

em modificações pontuais, sem maiores impactos estratégicos. 

Do campo legislativo adentrou-se, pela imprescindibilidade, no espectro dos 

Órgãos de Controle, onde se localizou valorosas contribuições, principalmente por parte TCU. 

Nessa seara, no bojo do processo que culminou com a lavratura do Acórdão TCU nº 

1214/2013 - Plenário, a Corte de Contas analisou relatório produzido por grupo de estudos 

composto por servidores do MPOG, da AGU, do Ministério da Previdência Social, do 

Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Ministério Público 

Federal, e do próprio TCU, os quais discutiram melhorias nos procedimentos de contratação e 

execução de contratos de terceirização de serviços continuados. 
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Deve-se enfatizar que, praticamente na íntegra, as medidas recomendadas no 

Acórdão TCU nº 1214/2013 foram acatadas pelo Poder Executivo, dentre as quais a inclusão 

de significativos requisitos de habilitação (qualificações econômicas-financeiras e técnicas), 

resultando na edição da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 6/2013, a qual promoveu densas 

alterações na IN SLTI/MPOG nº 2/2008, norma esta que disciplina a contratação de serviços, 

continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional. Nesse particular percebeu-se que o Executivo Federal, pela 

via infralegal e na busca de tentar adequar-se aos apelos dos gestores públicos e às diretrizes 

dos Órgãos de Controle, vem estabelecendo dispositivos que deveriam, a priori, constar em 

lei. 

Ainda na circunscrição do Controle Externo destaque-se que, recentemente, por 

meio do Acórdão nº 2328/2015 – Plenário, o TCU lançou luz sobre a essencialidade de um 

bom planejamento e profissionalização por parte dos agentes públicos, enfatizando aspectos 

de governança e gestão das aquisições, conceitos importados, com adaptações, do setor 

privado. O objetivo é que as aquisições agreguem valor ao “negócio” das organizações, com 

riscos aceitáveis, através de um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 

para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das aquisições. Pode-se extrair, como 

principal recomendação desse Acórdão, a proposta de elaboração de modelo de contratação de 

bens e serviços pela Administração Pública, abrangendo as fases de planejamento, seleção do 

fornecedor e gestão dos respectivos contratos.  

Desse modo, tendo por base a análise de todas as proposições apontadas no 

decorrer deste trabalho aliada à visão de servidor público que atuou na área de licitações e 

contratações diretas, é que se configurou um modelo propositivo modificativo com enfoque 

na eficiência composto por dois eixos, a saber, um normativo e o outro 

gerencial/administrativo, tendo como alvo a maximização da eficiência nas aquisições 

públicas.  

Na esfera da legalidade, o modelo aventado exalta a necessidade de racionalização 

e consolidação do arcabouço legal que rege a matéria em apreço, culminando com a edição de 

uma nova Lei Geral de Licitações.  

Este novel estatuto, por seu turno, precisa trazer mudanças proeminentes e 

avanços, tais como vedações à participação em certames de pessoas jurídicas doadoras em 

campanha eleitoral ou contratadas por partidos políticos durante o pleito, de empresas ou 

sócios condenados por improbidade administrativa, além de vincular o CPF do responsável 
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por uma corporação que já tenha sido punida com impedimento de licitar, de modo a evitar a 

entrada de empresas de fachada na disputa. 

Nessa esteira, é cogente que se preveja o uso preferencial do pregão eletrônico, a 

inversão de fases, a extinção da modalidade convite, da tomada de preços e dos limites de 

enquadramento, a modernização da concorrência, a fase recursal única, o prazo decadencial 

para impugnação do edital, a inclusão do RDC no rol de modalidades com as suas boas 

inovações, tais como os critérios de julgamento do maior desconto e maior retorno 

econômico, a contratação integrada e a possibilidade de indicação de marca, além de ajustes 

nas contratações diretas, como a atualização dos limites para despesas de pequena monta, com 

a correção anual pelo índice de inflação oficial do país.  

Ainda no perímetro do eixo normativo, o modelo absorve recomendações do 

TCU, já incorporadas pelo Poder Executivo em sede de Instrução Normativa, relativas ao 

aperfeiçoamento dos requisitos de habilitação, sobretudo na qualificação econômico-

financeira e técnica operacional e profissional. 

Passando para o segundo eixo do modelo modificativo, o 

gerencial/administrativo, pontos não menos importantes urgem serem enfrentados. 

Sobressaem-se, nessa dimensão, a priorização do planejamento e profissionalização das 

equipes, o uso intensivo da tecnologia da informação, a padronização de editais de licitação, a 

criação de uma ata nacional de registro de preços, otimização da pesquisa que forma o preço 

de referência, além de melhorias na divulgação dos procedimentos. 

À vista do que foi exposto, corrobora-se a premente necessidade de se 

racionalizar, modificar, atualizar e consolidar o atual marco legal sobre licitações e 

contratações diretas, de modo que esses importantes institutos possam, de fato, contribuir para 

a missão institucional para a qual foram criados, isto é, serem os meios idôneos para que a 

Administração selecione a proposta mais vantajosa e, por conseguinte, satisfaça os interesses 

da coletividade. 
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ANEXO A – PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS D EPUTADOS 
QUE ALTERAM A LEI Nº 8.666/1993 

 
Proposição Ementa Autor Apresentação Situação na CD 

PL 
4161/1993 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências" Explicação: 
Constituição Federal de 1988. 

Luiz Carlos 
Hauly 

14/09/1993 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4388/1994 

Altera dispositivo da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Dispõe que a comprovação de 
exclusividade deverá ser feita 
através de certidão a ser fornecida 
pelo órgão de registro do 
comércio, ou certificado emitido 
pelo sindicato, federação ou 
confederação patronal ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes, no 
caso de ser inexigível a realização 
de licitação quando houver 
inviolabilidade de competição.  

Jackson 
Pereira 

05/01/1994 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 6/1995 Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que regulamenta o 
artigo 37, Inciso XXI da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e dá outras 
providências. Explicação: Inclui o 
leilão na modalidade de licitação 
em caso de alienação de bens 
imóveis; fixa o prazo de 45 dias 
para a licitação, na modalidade 
concorrência, do tipo "melhor 
técnica" ou "técnica e preço", ou 
quando o contrato a ser celebrado 
contemplar a modalidade de 
empreitada integral; dispensa 
licitação, além das pessoas 
jurídicas de direito público 
interno, também, as empresas 
públicas e sociedades de 
economia mista, nas operações 
com entidades que possuam 
controle acionário ou com órgãos 
ou entidades da administração 
pública, criados com a finalidade 
de prestar ou fornecer os bens e 
serviços.  

ADYLSON 
MOTTA 

16/02/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 220/1995 Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Permite o oferecimento da caução 
fidejussória como garantia nas 
contratações de obras, serviços e 
compras. 

Welinton 
Fagundes 

22/03/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 227/1995 Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos de 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Restabelece o conceito de 
fornecedor exclusivo; possibilita 
às empresas estrangeiras a 
apresentação de documentação no 
idioma estrangeiro quando da 
habilitação para aquisição de bens 
destinados a pesquisa científica e 
tecnológica, admite no 
julgamento das propostas, a 
avaliação de "melhor técnica "ou 
"técnica e preço". 

KOYU IHA 23/03/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 246/1995 Altera dispositivos da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Inclui a definição de 
homologação e adjudicação na 
legislação sobre processo 
licitatório na administração 
pública.  

Antonio 
Carlos 
Pannunzio 

28/03/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 418/1995 Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Possibilita a participação em 
licitações aos inadimplentes com 
a seguridade social, (FGTS), 
Fazenda Pública, desde que 
assine autorização para que o 
contratante recolha diretamente 
aos cofres públicos quinze por 
cento do valor contratado para o 
pagamento da dívida.  

Cunha Bueno 04/05/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 662/1995 Dá nova redação a dispositivos da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que "regulamenta o artigo 
37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". 

JOSE 
SANTANA 
DE 
VASCONCE
LLOS 

22/06/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 737/1995 Acrescenta inciso ao art. 31 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que "regulamenta o artigo 
37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, e institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Inclui a certidão negativa de 
execuções trabalhistas na 
documentação relativa a 
qualificação econômico-
financeira para participação de 
licitação pública.  

Fioravante 02/08/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 850/1995 Modifica o art.57 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, que 
"regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Exclui da proibição 
de existência de contratos com 
prazo indeterminado as 
concessões e permissões de uso 
de bem público outorgadas 
anteriormente a publicação da Lei 
nº 8.883, de 1994, as quais são 
suscetíveis de transferência a 
terceiros ou de renovação, desde 
que tais possibilidades estejam 
expressamente previstas no ajuste 
original.  

Agnelo 
Queiroz 

24/08/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 920/1995 Modifica o art. 57 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Exclui da proibição de realização 
de contrato com prazo 
indeterminado as concessões e 
permissões de uso de bem público 
outorgadas anteriormente à 
publicação da Lei nº 8.883, de 08 
de junho de 1994, sendo as 
mesmas passíveis de transferência 
a terceiros ou de renovação, 
desde que tais possibilidades 
estejam expressamente previstas 
no ajuste original.  

Max 
Rosenmann 

05/09/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 



97 
 
PL 
1111/1995 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1973, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Revoga a obrigatoriedade nas 
licitações de obras e serviços da 
existência de orçamento 
detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos 
os seus custos unitários; 
definindo o que seja serviço 
técnico profissional especializado 
de natureza singular que só pode 
ser executado por um único 
profissional em caso de dispensa 
de licitação; e exige que as 
empresas quando dispensadas de 
apresentarem documentação com 
vistas a qualificação técnica 
apresentem a prova de 
regularidade relativa a seguridade 
social.  

Valdir 
Colatto 

19/10/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1252/1995 

Acrescenta inciso ao art. 30 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que "regulamenta o artigo 
37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Determina que a empresa que 
pretenda participar de licitação 
pública apresente comprovante de 
que não existe reclamação de 
consumidor em relação a 
empresa, que não tenha sido 
devidamente satisfeita.  

Celso 
Russomanno 

22/11/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1253/1995 

Acrescenta parágrafo ao art. 17 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que "regulamenta o 
artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Estabelece que a administração 
pública poderá doar bens imóveis 
a organizações privadas, com 
dispensa de licitação e de 
autorização legislativa, 
objetivando o desenvolvimento 
de atividades de formação e apoio 
a crianças abandonadas ou 
carentes e para a instalação de 
centros de convivência e 
valorização de pessoas idosas.  

Salvador 
Zimbaldi 

22/11/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1292/1995 

Altera a lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Obriga o contratado a cientificar a 
administração pública, em oito 
dias, as subcontratações que 
realizar.  

Senado 
Federal - 
Lauro 
Campos 

30/11/1995 CCJC - Aguardando 
Parecer 

PL 
1365/1995 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Permite a fixação de 
preços máximos no edital de 
licitação e contratos da 
administração pública.  

Maurício 
Requião 

12/12/1995 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1404/1996 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o artigo 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
e dá outras providências". 
Explicação: Estabelece que nos 
contratos que impliquem 
fornecimento de mão-de-obra ou 
prestação de serviços, o 
contratante deverá elaborar folhas 
de pagamento e guias de 
recolhimento de encargos 
previdenciários distintos para 
cada contratado, devendo a 
administração, quando da 
quitação da nota fiscal ou fatura, 
exigir cópia autenticada da guia 
de recolhimento quitada e da 
respectiva folha de pagamento.  

Anivaldo 
Vale 

09/01/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1413/1996 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Estabelece que na 
compra de bens, quando 
comprovadamente vantajoso para 
a administração, será permitida a 
cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, admitida 
a fixação de quantitativo mínimo, 
com vistas a participação de 
micro e pequenos empresários e, 
também, aproveita pontas de 
estoque em poder de fornecedores 
maiores. 

Maurício 
Requião 

10/01/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1414/1996 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Exige a realização de 
projeto básico apenas para as 
obras e serviços de engenharia.  

Maurício 
Requião 

10/01/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1454/1996 

Dá nova redação ao art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Estabelece que o empresário que 
pretenda participar de licitação 
pública deverá apresentar certidão 
negativa da existência de débitos 
para com os empregados ou ex-
empregados, decorrentes de 
sentenças trabalhistas transitadas 
em julgado.  

Paulo Paim 24/01/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1490/1996 

Dá nova redação aos incisos II e 
IV do art. 57 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, que 
"regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Limita a duração dos 
contratos de prestação de 
serviços, incluindo os de planos 
de saúde, a quarenta e oito meses, 
desde que não ultrapassem em 
doze meses ao período de gestão 
do sucessor.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1491/1996 

Acrescenta parágrafo único ao 
art. 69 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Estabelece que o contratado 
responderá pelas obrigações 
durante cinco anos, a partir da 
aceitação do objeto do contrato, 
nos termos do Código Civil, ou 
nos casos não cobertos ou que 
não se enquadrem nestes termos, 
responderá pelo prazo previsto 
em edital, desde que não superior 
a cinco anos.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1492/1996 

Dá nova redação aos parágrafos 
2º e 3º do art. 32 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
"regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Dispõe que os 
documentos necessários à 
habilitação da empresa licitante 
poderão ser substituídos pelo seu 
registro cadastral sem a previsão 
em edital, desde que o referido 
certificado tenha sido emitido 
pela entidade licitante.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1493/1996 

Dá nova redação ao art. 19 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Autoriza a alienação de bens 
móveis da administração pública, 
cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de 
dação em pagamento.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1494/1996 

Dá nova redação ao parágrafo 5º 
do art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que 
"regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Proíbe a realização, 
de leilão de produtos legalmente 
penhorados.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1495/1996 

Dá nova redação aos incisos I e II 
do parágrafo 1º e ao parágrafo 7º 
do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que 
"regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Exige das empresas 
interessadas na licitação a 
comprovação de experiência 
prévia e capacitação técnico-
operacional compatível com a 
obra de serviço a ser executado.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1497/1996 

Dá nova redação aos parágrafos 
1º e 2º do art. 5º da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
"regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Desvinculando o 
pagamento da correção monetária 
da quitação da obrigação 
principal.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1498/1996 

Dá nova redação ao parágrafo 7º 
do art. 7º da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que 
"regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Proíbe a atualização 
diária de valores a pagar em 
processos licitatórios.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1499/1996 

Dá nova redação ao inciso XI e às 
alíneas "c" e "d" do inciso XIV 
do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que 
"regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública, e dá outras 
providências". Explicação: Retira 
do edital de licitação o critério de 
atualização financeira dos valores 
a serem pagos, desde a data final 
do período de adimplemento de 
cada parcela até a data do efetivo 
pagamento.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1500/1996 

Dá nova redação ao parágrafo 4º, 
inciso II, do art. 40 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Proíbe a atualização diária de 
valores a pagar resultantes de 
inadimplemento de obrigação 
comercial nas compras para 
entrega imediata.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1501/1996 

Dá nova redação ao inciso III do 
art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Extingue os critérios de 
atualização monetária entre a data 
do adimplemento das obrigações 
e a do efetivo pagamento das 
cláusulas necessárias para a 
realização de todos os contratos.  

EDSON 
EZEQUIEL 

07/02/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1670/1996 

Dispõe sobre o incentivo a ser 
prestado pelo Poder Público à 
criação, consolidação e 
capacitação de cooperativas ou de 
associações que menciona, e 
acrescenta dispositivos ao art. 24 
da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 
1993. Explicação: Estabelece 
critérios para que a contratação 
ou aquisição de bens e serviços 
de cooperativas de trabalho sejam 
dispensadas de realizarem 
licitação.  

Poder 
Executivo 

22/03/1996 CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 
1901/1996 

Acrescenta dispositivo ao art. 29 
da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que "regulamenta o artigo 
37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitação e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Estabelece que as empresas 
interessadas em participar das 
licitações deverão apresentar 
certidão negativa de 
descumprimento do contrato ou 
acordo coletivo de trabalho, 
fornecida pela justiça do trabalho 
ou pela organização sindical 
representativa dos empregados.  

Inácio Arruda 14/05/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2022/1996 

Dispõe sobre vedações à 
formalização de contratos com 
órgãos e entidades da 
Administração Pública e à 
participação em licitações por 
eles promovidas às empresas que, 
direta ou indiretamente, utilizem 
trabalho escravo na produção de 
bens e serviços. Explicação: 
Altera a Lei nº 8.666, de 1993. 

Eduardo 
Jorge 

11/06/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
2023/1996 

Dispõe sobre vedações à 
formalização de contratos com 
órgãos e entidades da 
Administração Pública e à 
participação em licitações por 
eles promovidas às empresas que, 
direta ou indiretamente, utilizem 
trabalho informal na produção de 
bens e serviços. Explicação: 
Altera a Lei º 8.666, de 1993 

Eduardo 
Jorge 

11/06/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2233/1996 

Acrescenta incisos ao art. 6º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que dispõe sobre licitações 
e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 
Explicação: Define a micro e 
pequena empresa como aquela 
que se enquadra nos parâmetros 
estabelecidos pelos órgãos 
fazendários federal, distrital, 
estadual e municipal.  

ANTONIO 
BALHMAN
N 

07/08/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2234/1996 

Acrescenta parágrafo ao art. 17 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que dispõe sobre 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Autoriza a administração pública 
a fazer, mediante autorização 
legislativa, a doação de bens 
imóveis de sua propriedade.  

ANTONIO 
BALHMAN
N 

07/08/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2235/1996 

Dá nova redação ao inciso XIII 
do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que dispõe 
sobre licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Dispensa de licitação a 
contratação de entidade brasileira 
sem fins lucrativos que seja 
incumbida da pesquisa, do 
ensino, de desenvolvimento 
institucional e econômico ou de 
instituição dedicada a 
recuperação social do preso.  

ANTONIO 
BALHMAN
N 

07/08/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
2236/1996 

Altera o parágrafo primeiro do 
art. 32 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que dispõe sobre 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Dispensada apresentação da 
documentação as compras de 
bens ou serviços feitos a micro e 
pequenas empresas para 
programas sociais ou de 
promoção do desenvolvimento 
econômico, geração de emprego e 
aumento de renda.  

ANTONIO 
BALHMAN
N 

07/08/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2237/1996 

Acrescenta inciso ao art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que dispõe sobre licitações 
e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 
Explicação: Dispensa a licitação 
no caso de aquisição de bens e 
serviços feitas a micro e pequena 
empresas com o objetivo de 
promover o desenvolvimento 
econômico e social do país.  

ANTONIO 
BALHMAN
N 

07/08/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2238/1996 

Altera o parágrafo segundo do 
art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que dispõe sobre 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Define prioridade aos bens e 
serviços produzidos ou prestados 
por empresas brasileiras de micro 
ou pequeno porte, no caso de 
empate em igualdade de 
condições.  

ANTONIO 
BALHMAN
N 

07/08/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
2518/1996 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Estabelece que na 
compra de bens, quando 
comprovadamente vantajoso para 
a administração, será permitida a 
cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, admitida 
a fixação de quantitativo mínimo, 
com vistas ao melhor 
aproveitamento das 
peculiaridades do mercado e a 
ampliação da competitividade, 
sem perda da economia de escala.  

Senado 
Federal - 
Roberto 
Requião 

25/10/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2519/1996 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Inclui no edital a 
permissão de fixação de preços 
máximos e veda a fixação de 
preços mínimos, critérios 
estatísticos ou faixa de variação 
em relação a preços de referência.  

Senado 
Federal - 
Roberto 
Requião 

25/10/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2548/1996 

Altera o inciso II, do § 2º, do art. 
7º, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Exige que na realização de 
licitação para obra pública deverá 
haver laudo técnico estabelecendo 
a relação custo-benefício de sua 
contratação.  

Augusto 
Nardes 

19/11/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
2605/1996 

Revoga o inciso XIII do art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que "Regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Revoga o dispositivo que 
dispensa de licitação a 
contratação de instituição 
nacional sem fins lucrativos, 
incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento 
institucional, científico ou 
tecnológico, desde que a pretensa 
contratada detenha inquestionável 
reputação ético-profissional.  

AUGUSTO 
CARVALHO 

03/12/1996 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3040/1997 

Altera os arts. 7º, 89 e 96 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências, 
alterada pela Lei nº 8.883, de 8 de 
junho de 1994. Explicação: Exige 
que na realização de licitação 
para obra publica devera haver 
laudo técnico estabelecendo a 
relação custo-benefício de sua 
contratação e estabelece 
penalidade para os que violam o 
principio da economicidade, 
trazendo prejuízo para o erário.  

Augusto 
Nardes 

24/04/1997 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3117/1997 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública, e dá 
outras providências". Explicação: 
Estabelece que a Ceasa - Central 
de Abastecimento, fixará normas 
próprias para concessão e 
permissão de uso; incluindo 
dentre as modalidades de 
licitação o leilão em bolsas de 
mercadorias, objetivando facilitar 
a comercialização entre vendedor 
e compradores.  

Valdir 
Colatto 

14/05/1997 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
3302/1997 

Acrescenta inciso ao art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Dispensa a licitação na 
contratação de entidade sócio-
assistencial ou de serviço social, 
sem fins lucrativos, vinculada a 
órgão ou entidade da 
administração pública.  

EMERSON 
OLAVO 
PIRES 

19/06/1997 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3398/1997 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal. Explicação: 
Obriga a administração publica a 
publicar no diário oficial da união 
(DOU) os editais de concursos e 
leilões e autorizando leilão para 
compra de gêneros alimentícios.  

Duilio 
Pisaneschi 

16/07/1997 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3603/1997 

Modifica a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, determinando 
dentre as normas de licitação para 
aquisição de veículos 
automotores terrestres, pela 
administração pública, 
preferência pelos movidos a 
álcool. 

WELSON 
GASPARINI 

10/09/1997 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3735/1997 

Acrescenta dispositivos ao art. 2º 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. Explicação: Estabelece 
que as obras e serviços de 
engenharia custeados pela União 
serão objeto de execução direta 
sempre que, na região, operem 
batalhões de engenharia e 
construção e batalhões 
ferroviários do Ministério do 
Exercito capacitados a executá-
los, vedada a subcontratação.  

Senado 
Federal - 
Pedro Simon 

16/10/1997 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
3841/1997 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências", vedando a 
contratação de quem tenha 
vínculo de parentesco ou de 
negócios com os membros que 
menciona dos órgãos e entidades 
responsáveis pela licitação. 

Cunha Bueno 12/11/1997 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4696/1998 

Acrescenta dispositivos à 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, dispondo sobre 
execução na Justiça do Trabalho. 
Explicação: Altera o Decreto-lei 
nº 5.452, de 1943; a Lei nº 8.177, 
de 1991 e a Lei nº 8.666, de 1993. 
Pacote Fernando Henrique 
Cardoso - FHC, alterando a CLT.  

Poder 
Executivo 

07/08/1998 CCJC - Aguardando 
Parecer 

PL 
1149/1999 

Institui normas gerais sobre 
licitações e contratos 
administrativos de obra e serviços 
de engenharia, e dá outras 
providências. Explicação: Revoga 
dispositivos da Lei nº 8.666, de 
1993, referente a obras e serviços 
de engenharia. 

Fernando 
Gabeira 

10/06/1999 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1150/1999 

Institui normas gerais para 
licitações e contratos 
administrativos referentes a 
compras, alienações e serviços, 
excluídos os de engenharia, e dá 
outras providências. Explicação: 
Revoga dispositivos da Lei nº 
8.666, de 1993. 

Fernando 
Gabeira 

10/06/1999 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1468/1999 

Altera o art. 63 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
"regulamenta o art. 37, XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Assegura a qualquer pessoa o 
acesso aos contratos e 
documentação do processo 
licitatório através do pagamento 
dos custos de reprodução de copia 
autenticada dos mesmos.  

Padre Roque 11/08/1999 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1525/1999 

Altera os arts. 89, 90, 92, 94, 95 e 
96 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que institui 
normas para licitações e contratos 
da administração pública, 
transformando em reclusão a 
apenação dos delitos ali 
tipificados. 

Antonio 
Carlos 
Biscaia 

18/08/1999 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1530/1999 

Acrescenta dois parágrafos ao art. 
38 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Estabelece que a administração 
pública deverá manter, na 
Internet, dados atualizados sobre 
o andamento dos processos de 
licitação.  

Luiz 
Bittencourt 

19/08/1999 MESA - Aguardando 
Apreciação pelo Senado 
Federal 

PL 
1715/1999 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Exige que nas obras e serviços 
públicos a madeira utilizada seja 
oriunda de projeto com plano de 
manejo florestal, aprovado pelo 
órgão ambiental.  

Marcos 
Afonso 

21/09/1999 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1986/1999 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e dá outras 
providências Explicação: 
Estabelece que para a habilitação 
nas licitações públicas será 
exigida dos interessados, 
exclusivamente a documentação 
relativa à habilitação jurídica.  

Telmo Kirst 04/11/1999 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2413/2000 

Dispõe sobre a subcontratação de 
obras, serviços e fornecimentos 
nos processos licitatórios, obriga 
a publicidade dos resultados 
licitatórios, e dá outras 
providências. Explicação: Altera 
a Lei nº 8.666, de 1993. 

Pedro 
Fernandes 

08/02/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
2525/2000 

Altera os dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que discrimina. Explicação: 
Exige que as franquias da 
administração pública, quando 
contratadas com terceiros, sejam 
precedidas de licitação.  

Jovair 
Arantes 

29/02/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2622/2000 

Dispõe sobre a comprovação de 
notória especialização para fins 
de inexigibilidade de licitação. 
Explicação: Altera a Lei nº 8.666, 
de 1993. 

Bispo 
Rodrigues 

21/03/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2890/2000 

Altera o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 
Explicação: Dispõe que o 
contratado fica obrigado a aceitar 
acréscimos e supressões nas 
obras, compras e serviços até 
10% (dez por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato e 
para reforma de edifícios e 
equipamentos até 20% (vinte por 
cento).  

Vanessa 
Grazziotin 

19/04/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3232/2000 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para que a 
modalidade leilão possa ser 
estendida às aquisições de bens e 
serviços da Administração e dá 
outras providências. 

Adolfo 
Marinho 

14/06/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3734/2000 

Dá nova redação ao § 2º do art. 
64, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 - Lei de licitações. 
Explicação: Faculta a 
administração pública a convocar 
os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, quando 
houver descumprimento total da 
obrigação pelo contratado.  

José Carlos 
Coutinho 

09/11/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
3740/2000 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Dispensa de licitação 
para concessão de direito real de 
uso de bens públicos as entidades 
religiosas ou filosóficas sem fins 
lucrativos.  

Senado 
Federal - José 
Roberto 
Arruda 

07/11/2000 CCJC - Aguardando 
Parecer 

PL 
3787/2000 

Acrescenta as alíneas "g" e "h" ao 
inciso II, do art. 17 e acrescenta o 
inciso XVI ao art. 24 da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações, e 
dá outras providências. 
Explicação: Dispensa da licitação 
para alienação de imóveis da 
administração pública, as 
entidades religiosas, filantrópicas, 
micro e pequenos empresários.  

Jorge 
Pinheiro 

22/11/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3790/2000 

Altera dispositivo da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
para instituir a retenção e 
reconhecimento do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza nos casos que 
especifica. 

José Carlos 
Coutinho 

22/11/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3806/2000 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, permitindo a 
inversão da ordem das fases de 
habilitação e abertura de 
propostas nos processos 
licitatórios. Explicação: Autoriza 
a abertura de envelopes com as 
propostas antes da verificação dos 
documentos para habilitação.  

Ricardo 
Ferraço 

28/11/2000 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4001/2001 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Explicação: 
Estabelece que os tipos de 
licitação "melhor técnica" ou 
"técnica preço", poderão ser 
usados como critério de 
desempate para qualquer licitação 
pública. 

Ronaldo 
Vasconcellos 

30/01/2001 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
4521/2001 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
com a finalidade de proibir a 
celebração de contratos que 
contenham cláusula na qual esteja 
previsto que a remuneração do 
contratado vincula-se à receita 
auferida pela Administração 
Pública. 

Paulo 
Delgado 

18/04/2001 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5457/2001 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Disciplina a fixação de placa 
indicativa da realização de obras 
e serviços públicos. 

Senado 
Federal - 
NABOR 
JUNIOR 

26/09/2001 CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 
6932/2002 

Adiciona-se dispositivos a Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
Explicação: Dispõe que as obras e 
serviços de engenharia, custeados 
pela União, serão executados 
pelos Batalhões de Engenharia e 
Construção e Batalhões 
Ferroviários que operem na 
região; realizando licitação só no 
caso do Ministério da Defesa 
responder negativamente ao 
pedido. 

José Carlos 
Coutinho 

11/06/2002 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6957/2002 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para reajustar os 
valores estimados de contratação 
pela Administração Pública. 

Senado 
Federal - 
OSMAR 
DIAS 

11/06/2002 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 125/2003 Altera os artigos 89, 90, 92, 94, 
95 e 96 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública, 
transformando em reclusão a 
apenação dos delitos ali 
tipificados. Explicação: Agrava a 
pena para quem fraudar o 
processo licitatório, incluindo a 
dispensa ilegal da licitação ou o 
recebimento de vantagens 
pessoais. 

Antonio 
Carlos 
Biscaia 

20/02/2003 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 175/2003 Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e dá outras 
providências. Explicação: 
Estabelecendo que nas licitações 
será exigida dos interessados 
apenas a documentação relativa a 
habilitação jurídica. 

Pompeo de 
Mattos 

25/02/2003 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 399/2003 Altera o art. 3º, § 1º, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
Explicação: Proíbe celebrar 
contrato em que a remuneração 
das empresas seja calculada por 
meio de parcela de receita 
auferida pelo Poder Público em 
decorrência do exercício de poder 
de polícia, incluindo a 
arrecadação de multas de trânsito. 

Carlos 
Alberto 
Leréia 

19/03/2003 MESA - Aguardando 
Apreciação pelo Senado 
Federal 

PL 
1075/2003 

Acrescenta parágrafo único ao 
art. 69 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Explicação: Inclui 
sanção no caso de a obra viária ou 
serviço contratado apresentar 
defeito em período inferior a três 
anos. 

Dr. Ribamar 
Alves 

22/05/2003 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1204/2003 

Aplica à empresa Itaipu 
Binacional do Brasil a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e 
dá outras providências. 
Explicação: Aplica a Lei de 
Licitação à Itaipu. 

Luiz Carlos 
Hauly 

05/06/2003 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 
1330/2003 

Acrescenta ao art. 55 da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, o 
parágrafo que discrimina. 
Explicação: Obriga a divulgação, 
no teor de cada peça publicitária 
oficial, das despesas totais 
realizadas e o número do contrato 
do processo licitatório. 

Iriny Lopes 25/06/2003 CCTCI - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
3894/2000] 

PL 
1558/2003 

Altera o art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
"regulamenta o art. 37, normas 
para licitações e contratos da 
Administração Pública, e dá 
outras providências." Explicação: 
Estabelece requisitos para 
habilitação dos licitantes, 
incluindo a certidão negativa de 
execuções trabalhistas. 

Chico 
Alencar 

29/07/2003 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1587/2003 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e a Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, para 
efeito de instituir medidas 
preventivas à responsabilização 
subsidiária da Administração 
Pública decorrente de contratos 
administrativos. 

Mariângela 
Duarte 

30/07/2003 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2304/2003 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei de Licitações 
e Contratos da Administração 
Pública, estabelecendo a 
Responsabilidade Social como 
critério de desempate em 
licitações públicas. 

Reginaldo 
Lopes 

15/10/2003 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2464/2003 

Altera o § 2º do art. 3º da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
Explicação: Fixa como critério de 
desempate no processo licitatório 
a participação da empresa em 
programas voltados para 
admissão de jovens no mercado 
de trabalho. 

Júlio 
Redecker 

11/11/2003 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2794/2003 

Dispõe sobre a alteração da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e 
dá outras providências. 
Explicação: Dispensa de prévia 
licitação a alienação de terras 
públicas ocupadas, 
exclusivamente, com fins 
residenciais. 

Tadeu 
Filippelli 

16/12/2003 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
6101/2005] 

PL 
3314/2004 

Acrescenta alínea ao inciso I do 
art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para permitir a 
alienação de imóveis públicos 
situados em áreas urbanas, aos 
ocupantes regulares, com 
dispensa de licitação. Explicação: 
Autoriza a venda direta de bens 
imóveis públicos aos legítimos 
ocupantes. 

João Castelo 06/04/2004 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
6101/2005] 

PL 
3407/2004 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, estabelecendo o 
Balanço Social, nos termos em 
que especifica, como critério de 
desempate em licitações públicas. 

João Campos 27/04/2004 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
3485/2004 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 
8.666, de 1993. Explicação: 
Estabelece a responsabilidade da 
empresa contratada pela 
qualidade da execução de obras 
públicas pelo prazo mínimo de 05 
(cinco anos). 

Anderson 
Adauto 

05/05/2004 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4077/2004 

Acrescenta art. à Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, dispondo 
sobre a obrigatoriedade de 
aquisição de produtos de 
fabricação nacional. 

Maria Helena 24/08/2004 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 943/2003] 

PL 
4222/2004 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
Explicação: Estabelece normas 
para a realização de licitação para 
execução de obra pública e 
prestação de serviço. 

Jorge Alberto 06/10/2004 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4579/2004 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Simplifica a 
participação das microempresas e 
empresas de pequeno porte 
inscritas no (SIMPLES), para que 
sejam dispensadas da 
apresentação da documentação 
pertinente à fase da habilitação 
nos procedimentos licitatórios; 
altera a Lei nº 8.666, de 1993. 

Feu Rosa 07/12/2004 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5079/2005 

Dispõe sobre a compra de 
madeira pelo Poder Público. 
Explicação: Exigindo a 
certificação florestal da madeira 
comprada pelo Poder Público; 
alterando a Lei nº 8.666, de 1993. 

Perpétua 
Almeida 

19/04/2005 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5421/2005 

Altera os art. 22 e 23 da Lei nº 
8.666, de 1993, instituindo o 
pregão eletrônico nas licitações 
da Administração Pública 
Federal. 

Eduardo 
Valverde 

15/06/2005 CFT - Pronta para Pauta 
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PL 
5895/2005 

Altera a Lei nº 8.666, de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências", 
incluindo a responsabilidade 
ambiental como critério de 
desempate.  

Chico 
Sardelli 

14/09/2005 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6101/2005 

Dispõe sobre a venda direta de 
lotes de terreno da União, por 
interesse social, aos ocupantes de 
boa-fé, altera a Lei nº 9.636, de 
15 de maio de 1998, e a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Senado 
Federal - 
Paulo 
Octávio 

21/10/2005 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 
6420/2005 

Altera as Leis nºs 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e 8.429, de 2 de 
junho de 1992, para regular a 
contratação de empresas 
prestadoras de serviços e dá 
outras providências. Explicação: 
Podendo ser objeto de execução 
indireta a contratação de empresa 
prestadora de serviço, em caráter 
excepcional, por parte da 
Administração Pública, 
ressalvando as atividades 
inerentes às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos 
do órgão contratante ou atividade 
típica do Estado, implicando 
improbidade administrativa o 
descumprimento das normas de 
contratação de pessoal 
terceirizado. 

Senado 
Federal - 
Rodolpho 
Tourinho 

14/12/2005 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 
6773/2006 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências", para vedar 
pagamentos antecipados. 

Antonio 
Carlos 
Mendes 
Thame 

21/03/2006 CCJC - Aguardando 
Parecer 

PL 
6876/2006 

Altera o texto do art. 38 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
Explicação: Determina que os 
pareceres jurídicos das licitações 
sejam elaborados por procurador 
ou assessor jurídico concursado, 
ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente do quadro 
de pessoal do órgão público ou 
entidade licitante. 

Luiz Couto 06/04/2006 CCJC - Pronta para 
Pauta 
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PL 
6894/2006 

Altera o inciso III do art. 31 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e acrescenta § 6º ao mesmo 
dispositivo. Explicação: Exige 
caução para pagamento de 
direitos trabalhistas no caso de 
contratação de serviços que 
envolverem locação de mão-de-
obra (terceirização). 

Cláudio 
Magrão 

11/04/2006 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6910/2006 

Exige comprovação da origem da 
madeira utilizada em obras e 
serviços públicos, e dá outras 
providências. Explicação: Altera 
as Leis nºs 4.771, de 1965 e 
8.666, de 1993. 

Sarney Filho 12/04/2006 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
7076/2006 

Disciplina a doação de meios e 
recursos de tecnologia de 
informação, conforme previsto no 
art. 17, inciso II, alínea "a" da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Comissão de 
Legislação 
Participativa 

18/05/2006 CCJC - Aguardando 
Designação de Relator 

PL 
7372/2006 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal e 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública, para reduzir a 
discricionariedade nos processos 
licitatórios. Explicação: Exige a 
aprovação de projeto executivo 
para a licitação de obras públicas 
de grande vulto; proíbe o 
acompanhamento ou fiscalização 
da execução de contrato, bem 
como o recebimento de seu 
objeto, por representante que 
tenha tomado parte do processo 
de licitação, em qualquer de suas 
etapas; incluindo os Tribunais de 
Contas na competência para 
declarar a inidoneidade das 
empresas contratadas. 

Comissão 
Parlamentar 
Mista de 
Inquérito 
destinada a 
investigar as 
causas e 
consequência
s de 
denúncias de 
atos 
delituosos 
praticados 
por agentes 
públicos nos 
Correios - 
Empresa 
Brasileira de 
Correios e 
Telégrafos. 

25/07/2006 PLEN - Pronta para 
Pauta 

PL 259/2007 Altera a redação dos §§ 1º e 2º do 
art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e acrescenta 
novos parágrafos. Explicação: 
Cria a modalidade de concurso de 
projetos sociais como forma de 
licitação para realização de 
convênios, acordos e ajustes com 
entidades sem fins lucrativos. 

Dr. Rosinha 28/02/2007 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
3453/2008] 
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PL 385/2007 Altera dispositivo da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regula o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Inclui como critério de desempate 
em licitação a contribuição 
realizada pela empresa à entidade 
sem fins lucrativos. 

Juvenil Alves 13/03/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 386/2007 Altera dispositivo da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regula o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Exige o certificado de 
regularidade ambiental para 
participar de licitação pública da 
empresa cuja atividade dependa 
de licença ambiental. 

Juvenil Alves 13/03/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 482/2007 Altera o art. 17 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
dispõe sobre normas gerais de 
licitações e contratos no âmbito 
da Administração Pública. 
Explicação: Dispensa licitação 
para a alienação de terrenos 
públicos com fins de utilização 
em programas habitacionais para 
as populações mais carentes, bem 
como as Igrejas e Associações em 
programas que propiciem um 
impulso ao desenvolvimento 
econômico e social do País, e em 
programas de regularização 
fundiária das Unidades da 
Federação. 

Rodovalho 19/03/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 637/2007 Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para o fim de 
vedar a vinculação do produto da 
arrecadação de multas ao 
pagamento de empresas privadas 
prestadoras de serviço aos órgãos 
e entidades da Administração 
Pública. Explicação: Instalação 
de "pardal"  

Carlos 
Bezerra 

03/04/2007 CCJC - Aguardando 
Parecer 
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PL 725/2007 Acrescenta artigo à Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, para 
vedar a participação simultânea 
em licitações de empresas em que 
se evidencie a existência de 
controle único. 

Sandes Júnior 12/04/2007 CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 800/2007 Acrescenta alínea ao inciso I do 
art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, permitindo a 
alienação de imóveis públicos 
situados em áreas urbanas aos 
ocupantes regulares de boa fé, 
com dispensa de licitação. 

Rodovalho 23/04/2007 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
6101/2005] 

PL 830/2007 Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
para dispor sobre a publicidade 
dos editais de licitações e dos 
contratos administrativos, e dá 
outras providências. Explicação: 
Exige o registro ou averbação dos 
editais e contratos no Registro de 
Títulos e Documentos. 

Léo 
Alcântara 

25/04/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 905/2007 Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e fixa critérios 
ambientais para licitações e 
contratos no âmbito da 
Administração Pública. 
Explicação: Cria mecanismos de 
defesa e preservação do meio 
ambiente para as obras públicas 
licitadas. 

José 
Fernando 
Aparecido de 
Oliveira 

26/04/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 950/2007 Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências Explicação: 
Impede que as agências de 
publicidade e propaganda que 
atuaram nas campanhas eleitorais 
de candidatos à cargos do 
Executivo participem de 
licitações dos Governos para os 
quais trabalharam. 

Luiz Couto 03/05/2007 CCJC - Aguardando 
Parecer 
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PL 
1251/2007 

Altera e acrescenta parágrafo e 
incisos I, II, III e IV ao art. 2º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. Explicação: Estabelece que 
as obras e serviços de engenharia 
custeados pela União serão 
preferencialmente executadas 
pelos Batalhões de Engenharia e 
Construção e Batalhões 
Ferroviários integrantes do 
Comando do Exército, nas 
localidades onde existam tais 
unidades, vedada a 
subcontratação.  

Vital do Rêgo 
Filho 

04/06/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1504/2007 

Modifica a redação do artigo 71 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, alterando a redação do 
§1° e acrescentado o § 4° em seu 
texto, para dispor sobre a 
responsabilidade subsidiária dos 
órgãos da administração direta, 
das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista 
quanto às obrigações trabalhistas 
nos casos de inadimplência de 
empresa terceirizada. 

Edgar Moury 04/07/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1662/2007 

Altera o artigo 22 da Lei nº 8.666, 
de 1993, instituindo o pregão 
eletrônico nas licitações da 
Administração Pública Federal 
para a contratação de serviços e 
aquisição de materiais ou 
mantimentos. 

Dr. Nechar 01/08/2007 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
5421/2005] 

PL 
1794/2007 

Altera a redação do art. 23 da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e dá outras providências. 
Explicação: Atualiza os valores 
das diversas modalidades de 
licitação para contratação de 
obras e serviços de engenharia e 
para compras e serviços diversos, 
de acordo com a Lei nº 9.648, de 
1998, utilizando o INCC-DI e o 
IGP-DI, da Fundação Getúlio 
Vargas. 

Manoel 
Junior 

16/08/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
1810/2007 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o art. 37, XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitação e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências". Explicação: 
Exige da empresa licitante, na 
fase da habilitação, 
documentação relativa à 
probidade administrativa, 
consistindo de certidão negativa 
de todos os envolvidos, inclusive 
sócios ou administradores. 

Miro Teixeira 21/08/2007 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1948/2007 

Altera artigos da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, para dispor 
sobre a anotação, em registro 
cadastral, de sanções aplicadas a 
contratados pela Administração. 
Explicação: Proíbe o 
cancelamento de registro efetuado 
por sanção administrativa 
aplicada pela inexecução total ou 
parcial do contrato. 

Eduardo 
Valverde 

04/09/2007 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
4249/2008] 

PL 
2234/2007 

Altera o art. 15 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
estabelece as normas gerais de 
licitações e contratos no âmbito 
da Administração Pública, para 
dispor sobre o pagamento de 
despesas públicas mediante 
utilização de cartão corporativo. 

Duarte 
Nogueira 

17/10/2007 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 
2470/2007 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
julho de 1993, "que regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências", para incluir, 
como requisito para licitação de 
obras ou serviços, que o vencedor 
da licitação admita trabalhadores 
em situação de rua e dá outras 
providências. 

Paulo 
Teixeira 

22/11/2007 CCJC - Pronta para 
Pauta 
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PL 
2819/2008 

Altera o art. 116 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
dispõe sobre licitações e contratos 
administrativos e dá outras 
providências. Explicação: Exige 
que para a contratação de obras e 
serviços e para aquisição de bens, 
com emprego de recursos 
públicos, as entidades signatárias 
de convênios, acordos e ajustes, 
as Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público e as 
Organizações Sociais, cumpram 
os critérios estabelecidos na Lei 
de Licitações. Revoga o art. 14 da 
Lei nº 9.790, de 1999. 

Renato 
Molling 

14/02/2008 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
3453/2008] 

PL 
2927/2008 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para dispor sobre 
o pagamento de despesas 
mediante utilização de cartão 
corporativo. 

Osório 
Adriano  

04/03/2008 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
2234/2007] 

PL 
2984/2008 

Dispõe sobre o direito de 
preferência à aquisição de bens 
imóveis dominicais pertencentes 
às entidades que integram a 
Administração Pública Federal, 
nas condições que menciona, e dá 
outras providências. Explicação: 
Dispensa licitação para alienação 
de imóvel ao ocupante regular, na 
situação de exercício do direito de 
preferência. Altera a Lei nº 8.666, 
de 1993. 

Hugo Leal 11/03/2008 CTASP - Aguardando 
Parecer 

PL 
3092/2008 

Altera o art. 116 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 
acrescentando dispositivos 
relativos a celebração de 
convênio, acordo, ajuste, termo 
de parceria ou outro instrumento 
congênere com pessoas jurídicas 
de direito privado. 

Luciana 
Genro 

26/03/2008 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
3453/2008] 

PL 
3146/2008 

Altera o art. 25 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, dispondo 
sobre a inexigibilidade de 
licitação para a contratação de 
serviços de assessoria e 
consultoria jurídicas e 
acompanhamento de causas 
judiciais. 

Antonio 
Carlos 
Mendes 
Thame 

01/04/2008 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
3453/2008 

Altera o art. 116 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para 
condicionar a celebração de 
convênios com pessoas jurídicas 
de direito privado a prévio 
processo seletivo.  

Senado 
Federal - 
Tasso 
Jereissati 

26/05/2008 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 
4249/2008 

Acrescenta os arts. 37-A, 37-B e 
37-C à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para prever a 
criação de cadastro de pessoas 
físicas ou jurídicas suspensas ou 
declaradas inidôneas para 
participar de licitações e contratar 
com a Administração Pública 
Direta e Indireta, bem como para 
permitir a integração entre os 
cadastros mediante convênio 
firmado entre os entes federados.  

Senado 
Federal - 
Garibaldi 
Alves Filho 

06/11/2008 CFT - Aguardando 
Deliberação 

PL 
4432/2008 

Acrescenta o Inciso XXIX ao art. 
24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, possibilitando a 
dispensa de licitação para 
aquisição de bens e serviços, de 
média e baixa complexidade 
tecnológica, produzidos ou 
prestados no País por empresas 
públicas ou privadas, necessários 
à Defesa Nacional.  

Carlos 
Zarattini 

03/12/2008 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4772/2009 

Altera a redação do art. 8º da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
estabelecendo a obrigatoriedade 
na divulgação da origem dos 
recursos de obras decorrentes de 
emendas parlamentares. 

Vinicius 
Carvalho 

03/03/2009 CCTCI - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
3894/2000] 

PL 
4809/2009 

Acresce artigos à Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, para dispor 
sobre a obrigatoriedade de 
comprovação de pagamento de 
obrigações trabalhistas na 
execução dos contratos. 

Fernando de 
Fabinho 

10/03/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4829/2009 

Acrescenta art. à Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, para vedar a 
participação simultânea em 
licitações de empresas em que se 
evidencie a existência de controle 
único. 

João 
Herrmann 

10/03/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 725/2007] 
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PL 
4852/2009 

Altera a Lei nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992, cria o Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas e 
Jurídicas Proibidas de Contratar, 
de Receber Benefícios ou 
Incentivos Fiscais ou Creditícios 
por prazo determinado e dá outras 
providências. Explicação: Altera 
a Lei nº 8.666, de 1993.  

Dimas 
Ramalho 

11/03/2009 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
4249/2008] 

PL 
4871/2009 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o inciso XXI 
do art. 37 da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências", e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, 
que "institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 
37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para a 
aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras 
providências". Explicação: Cria 
normas de sanção e controle dos 
processos licitatórios, 
restringindo a penalidade dos 
licitantes suspensos 
temporariamente apenas ao órgão 
que aplicou a sanção, aplicando a 
toda a Administração Pública, aos 
que sejam declarados inidôneos 
para licitar. 

Antonio 
Carlos 
Biscaia 

19/03/2009 CFT - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
4249/2008] 

PL 
5036/2009 

Acresce parágrafo ao art. 23 da 
Lei nº 8.666, 21 de junho de 
1993, para dispor sobre os limites 
de utilização da modalidade de 
convite nos Municípios com 
população até 50.000 habitantes. 

Filipe Pereira 14/04/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5073/2009 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para o fim de 
determinar aos órgãos e entidades 
da Administração Pública o uso 
da Rede Mundial de 
Computadores nos procedimentos 
licitatórios e atos subsequentes. 

Senado 
Federal - 
Augusto 
Botelho 

15/04/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
5155/2009 

Acrescenta artigo à Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para 
dispor sobre a divulgação de 
informações referentes a obras ou 
serviços de engenharia.  

Dr. Ubiali 30/04/2009 CCTCI - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
3894/2000] 

PL 
5348/2009 

Altera os incisos I e II do caput 
do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que 
"regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Aumenta para 20% 
(vinte por cento) o limite sobre o 
valor máximo previsto para 
dispensa de licitação na 
modalidade convite para serviços 
e obras de engenharia, serviços e 
compras. 

Luiz Carlos 
Busato 

03/06/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5461/2009 

Altera os incisos I e II do caput 
do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que 
"regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Aumenta os valores 
para as modalidades de licitação: 
convite, tomada de preços e 
concorrência no caso de obras, 
serviços de engenharia e compras. 

Paulo 
Bornhausen 

23/06/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5711/2009 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para estabelecer 
critérios socioambientais para 
licitações e contratos na 
Administração Pública.  

Alex 
Canziani 

05/08/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5884/2009 

Fomenta a adoção de Políticas de 
Responsabilidade Socioambiental 
por parte das pessoas jurídicas 
contratadas pelo Poder Público, 
acrescenta inciso ao art. 27 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(Lei de Licitações) e dá outras 
providências. 

Maurício 
Rands 

26/08/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
6023/2009 

Altera a redação do inciso XIII do 
art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Explicação: 
Exclui da dispensa de licitação a 
contratação direta de instituições 
brasileiras responsáveis pela 
pesquisa, ensino e 
desenvolvimento institucional, 
incluindo as fundações das 
universidades públicas. 

Luis Carlos 
Heinze 

10/09/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6136/2009 

Acrescenta parágrafos ao art. 24 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (Lei de Licitações), que 
"Regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Fixa um prazo 
mínimo de 180 (cento e oitenta) 
dias do término do contrato 
vigente para início do 
procedimento licitatório de 
prestação de serviços de limpeza 
urbana e rural e de manejo de 
resíduos sólidos (lixo). 

Fernando 
Chiarelli 

30/09/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6218/2009 

Acrescenta parágrafos ao art. 5º 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, determinando aos órgãos 
e entidades da administração 
pública a publicação mensal das 
obrigações assumidas e dos 
pagamentos efetuados. 

Comissão de 
Legislação 
Participativa 

14/10/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6242/2009 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da 
Constituição, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências, para 
determinar a obrigatoriedade de 
publicação pela Administração 
Pública, no sítio eletrônico 
oficial, das respectivas compras, 
editais de licitação, situações de 
dispensa e inexigibilidade, 
instrumentos de contrato e 
aditamentos, bem como da 
intimação de determinados atos 
da Administração sujeitos a 
recurso. 

Senado 
Federal - 
Demóstenes 
Torres 

19/10/2009 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
6462/2009 

Modifica a Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, que "estabelece 
diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; altera as Leis 
nºs 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, 8.036, de 11 de maio de 
1990, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; revoga a Lei nº 6.528, de 
11 de maio de 1978; e dá outras 
providências", para determinar 
que o planejamento para a 
prestação de serviços de 
saneamento básico inclua 
sistemas de redução da 
velocidade de escoamento de 
águas pluviais.  

Senado 
Federal - 
Renato 
Casagrande 

20/11/2009 CCJC - Aguardando 
Parecer 

PL 
6762/2010 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para proibir a 
contratação de empresas 
prestadoras de serviços para 
atividades inseridas entre as 
funções de cargos da estrutura 
permanente ou que representem 
necessidade finalística, essencial 
ou permanente, dos órgãos da 
Administração Pública. 

Senado 
Federal - 
Marcelo 
Crivella 

05/02/2010 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 
7069/2010 

Acrescenta parágrafo ao art. 25 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, dispondo sobre a 
execução de serviços relativos a 
contratos com profissionais do 
setor artístico. Explicação: Exige 
que se inclua na documentação 
comprobatória o reconhecimento 
de firma da autoridade ou 
servidor que atestar a execução 
do serviço e laudo pericial 
atestando a autenticidade das 
fotos que comprovem a 
realização do evento artístico. 

Silvio Costa 06/04/2010 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
7582/2010 

Acrescenta § 3º ao art. 67 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
para estabelecer responsabilidade 
solidária a terceiros contratados 
pela Administração.  

Senado 
Federal - 
Pedro Simon 

06/07/2010 CFT - Aguardando 
Parecer 
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PL 
7612/2010 

Acrescenta inciso ao art. 29 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para incluir a prova de 
quitação de contribuição sindical 
na documentação relativa à 
regularidade fiscal exigida em 
licitações.  

Vital do Rêgo 
Filho 

07/07/2010 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 2/2011 Modifica o art. 23 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que trata das licitações e contratos 
da Administração Pública, 
aumentando os limites de 
enquadramento das modalidades 
de licitação. 

Maurício 
Rands 

03/02/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 174/2011 Institui o Plano Nacional de 
Abastecimento de Hortigranjeiros 
- PLANHORT, fixa normas 
gerais para os entrepostos 
públicos de abastecimento 
alimentar, altera a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e dá 
outras providências. 

Weliton 
Prado 

07/02/2011 MESA - Aguardando 
Apreciação pelo Senado 
Federal 

PL 725/2011 Altera o art. 71 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para 
dispor sobre a responsabilidade 
solidária da Administração 
Pública em relação aos encargos 
trabalhistas resultantes da 
execução de contrato de prestação 
de serviços realizados mediante 
cessão de mão de obra. 

Filipe Pereira 16/03/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1783/2011 

Altera o art. 56 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para 
dispor sobre a garantia nas 
contratações de serviços 
terceirizados. Explicação: 
Determina a exigência de garantia 
nas contratações dos serviços 
terceirizados, em valor 
correspondente a três meses de 
pagamentos.  

Erika Kokay 06/07/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1793/2011 

Altera o § 2º do art. 15 da Lei nº 
8.666, de 1993, a fim de 
disciplinar a forma de publicação 
do registro de preços no âmbito 
da Administração Pública. 

Danilo Forte 07/07/2011 CTASP - Pronta para 
Pauta 
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PL 
2296/2011 

Suprime o inciso XXIV, do art. 
24, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, alterada pela Lei 
nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 
Explicação: Suprime dispositivo 
que estabelece a dispensa de 
licitação para celebração de 
contratos de prestação de serviços 
com organizações sociais, 
qualificadas pelo governo para as 
atividades contempladas no 
contrato de gestão. 

Alessandro 
Molon 

14/09/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2353/2011 

Acrescenta o § 9º ao art. 15 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para vedar a aquisição de 
leite importado no âmbito da 
administração pública direta e 
indireta. 

Alceu 
Moreira 

20/09/2011 CFT - Aguardando 
Deliberação 

PL 
2444/2011 

Acrescenta artigos à Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
Explicação: Em caso de opção 
pela modalidade convite ou em 
dispensa de licitação o 
responsável pela licitação deverá 
divulgar as informações, por 24 
meses, em seu site. 

Artur Bruno 04/10/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2486/2011 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências", para incluir 
critério de desempate em 
processos licitatórios.  

Félix 
Mendonça 
Júnior 

05/10/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2603/2011 

Acrescenta o art. 56-A à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
para dispor sobre a garantia nas 
contratações de serviços 
terceirizados. 

Erika Kokay 26/10/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
2650/2011 

Disciplina a obrigatoriedade de 
manifestação e os efeitos da 
participação dos órgãos 
consultivos da advocacia pública 
em processos administrativos e 
dispõe sobre a prática de 
improbidade administrativa em 
relação ao parecer jurídico da 
Advocacia Pública, alterando a 
redação do art. 38 da Lei nº 8666, 
de 21 de junho de 1993 e 
acrescenta o inciso VIII ao art. 11 
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992. 

Arnaldo Faria 
de Sá 

08/11/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
6876/2006] 

PL 
2682/2011 

Acrescenta parágrafo ao art. 71 e 
revoga inciso do art. 78, ambos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para impedir que a 
Administração seja onerada pela 
opção da contratada por manter 
vinculo contratual com 
empregados, ou manter 
equipamentos ou materiais no 
local da obra, em período de 
paralisação previsto em edital. 

Romero 
Rodrigues 

09/11/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2980/2011 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para estipular que 
o acompanhamento e a 
fiscalização da execução de 
contrato com valor acima de R$ 
150.000,00 deverão ser realizados 
por servidor de carreira da 
Administração Pública. 

Francisco 
Praciano 

14/12/2011 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3234/2012 

Dispõe sobre o Sistema de 
Franquia empresarial 
(franchising), revoga a Lei nº 
8.955, de 15 de dezembro de 
1994, e dá outras providências. 
Explicação: Altera a Lei nº 8666, 
de 1993, dispensando a licitação 
no caso de contratação realizada 
através do Sistema de Franquia. 

Valdir 
Colatto 

15/02/2012 CCJC - Aguardando 
Parecer 

PL 
3274/2012 

Estabelece critérios para a 
apresentação de recursos contra 
os atos da Administração 
decorrentes da aplicação da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 - 
Lei de Licitações. 

Paulo Foletto 28/02/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
3354/2012 

Altera a redação e acrescenta a 
alínea "a" do inciso II, parágrafo 
2º do, art. 3º, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, instituindo a 
CNVDC - Certidão Negativa de 
Violação dos Direitos do 
Consumidor.  

Eli Correa 
Filho 

06/03/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3368/2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para dispor sobre 
a margem de preferência para 
uniformes militares produzidos 
no território nacional. 

Paulo Foletto 07/03/2012 CTASP - Pronta para 
Pauta 

PL 
3464/2012 

Altera a redação do art. 3º da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que dispõe sobre os 
procedimentos licitatórios para 
priorizar a qualidade técnica nas 
contratações, de acordo com a 
necessidade descrita no edital.  

Onofre Santo 
Agostini 

15/03/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3564/2012 

Acrescenta o § 9º ao art. 15 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para vedar a aquisição de 
maçã importada no âmbito da 
administração pública direta e 
indireta. 

Celso 
Maldaner 

28/03/2012 CFT - Pronta para Pauta 

PL 
3576/2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 para ampliar a 
forma de publicidade de editais 
de licitação. 

Chico 
Alencar 

29/03/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3656/2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para vedar a 
contratação, pela Administração 
Pública, de pessoa jurídica de 
qualquer natureza controlada 
direta ou indiretamente por quem 
mantenha parentesco até o 
segundo grau civil com agentes 
políticos ou ocupantes de cargos 
ou funções de direção, chefia ou 
assessoramento integrantes dos 
quadros de pessoal do órgão ou 
entidade signatário do contrato, 
inclusive mediante 
subcontratação. 

Maurício 
Trindade 

11/04/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3719/2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para incentivar o 
trabalho de pessoas com idade 
igual ou superior a cinquenta 
anos. 

Romero 
Rodrigues 

19/04/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
3757/2012 

Altera o parágrafo único do art. 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para dar maior 
transparência e permitir maior 
controle dos contratos firmados 
pela Administração Pública. 

Antonio 
Carlos 
Mendes 
Thame 

25/04/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3774/2012 

Altera a redação de dispositivos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para suprimir exigências 
impostas à adoção de licitações 
do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço", e para restringir 
as hipóteses de subcontratação.  

Rogério 
Peninha 
Mendonça 

26/04/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3898/2012 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, a Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para 
estabelecer sanções mais severas 
para aqueles que fraudarem 
licitações públicas. 

Ângelo 
Agnolin 

22/05/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3913/2012 

Acrescenta parágrafos ao art. 12 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para determinar a 
adoção de padrões construtivos 
racionais de baixo custo na 
edificação de prédios públicos.  

Júlio Campos 23/05/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3918/2012 

Altera as Leis nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências Explicação: Define 
critérios para licitação. 

Cândido 
Vaccarezza 

23/05/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
3969/2012 

Altera o art. 31 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e o art. 
52 da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, para permitir a 
participação, em licitações, de 
empresas em processo de 
recuperação judicial.  

Carlos 
Bezerra 

29/05/2012 CFT - Aguardando 
Parecer 
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PL 
4003/2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que estabelece 
normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos, para 
dispor sobre a declaração de 
inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração 
Pública.  

Erika Kokay 04/06/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4114/2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para permitir a 
publicação dos atos relativos ao 
processo licitatório por meio da 
internet. 

Toninho 
Pinheiro 

27/06/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4117/2012 

Dispõe sobre a responsabilidade 
do empregador público e da 
Administração Pública em 
relação aos contratos de prestação 
de serviços. Explicação: Altera a 
Lei nº 8.666, 1993. 

Zoinho 27/06/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4188/2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que institui 
normas para licitações e 
contratos, para determinar a 
obrigatoriedade de publicação, no 
sítio eletrônico oficial dos órgãos 
e entidades subordinados à 
Administração Pública Direta e 
Indireta, dos avisos dos editais de 
procedimentos licitatórios. 

Jilmar Tatto 11/07/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4302/2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Explicação: 
Assegura ao contratado o direito 
de suspender o cumprimento de 
suas obrigações, assim que 
verificado qualquer atraso no 
pagamento da obra, serviço ou 
fornecimento contratado pelo 
Poder Público. 

Laercio 
Oliveira 

09/08/2012 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 
4405/2012 

Altera a Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 que 
regulamenta o inciso XXI do art. 
37 da Constituição Federal e 
institui normas gerais para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Estabelece que a modalidade 
convite poderá ser utilizada na 
contratação de serviços técnicos 
profissionais especializados. 

Leonardo 
Quintão 

05/09/2012 CFT - Aguardando 
Parecer 
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PL 
4704/2012 

Altera o art. 23 da Lei nº 8.666, 
de 1993, para atualizar os valores 
limites das modalidades de 
licitações. 

Celso 
Maldaner 

13/11/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4729/2012 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
dispondo sobre o aproveitamento 
de empregados de empresas 
prestadoras de serviços 
continuados. 

Miriquinho 
Batista 

14/11/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4916/2012 

Altera o art. 3º da Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993, para incluir 
o inciso V no § 2º, e o § 14, a fim 
de assegurar preferência às 
empresas que tenham programas 
pró-equidade de gênero, 
identidade de gênero, orientação 
sexual e/ou raça/etnia, bem como 
projetos de inserção de idosos e 
idosas no mercado de trabalho 
como critério de desempate no 
processo licitatório.  

Jean Wyllys 20/12/2012 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4946/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Explicação: Exige 
seja apresentado comprovante de 
recolhimento e quitação do 
imposto sindical para habilitação 
à participação em processo 
licitatório. 

Laercio 
Oliveira 

05/02/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
4966/2013 

Altera a Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, que "Altera 
dispositivos das Leis nºs 3.890-A, 
de 25 de abril de 1961, nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, nº 
9.427, de 26 de dezembro de 
1996, e autoriza o Poder 
Executivo a promover a 
reestruturação da Centrais 
Elétricas Brasileiras - 
ELETROBRÁS e de suas 
subsidiárias e dá outras 
providências". Explicação: Trata 
do pagamento de compensação 
financeira pela utilização de 
recursos hídricos para exploração 
de potencial hidráulico na 
geração de energia elétrica. 

Zé Geraldo 06/02/2013 SERCO(SGM) - 
Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1616/1999] 
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PL 
5008/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para determinar a 
aplicação de critérios de 
sustentabilidade ambiental às 
licitações promovidas pelo Poder 
Público. 

Senado 
Federal -Tião 
Viana 

20/02/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5029/2013 

Dispõe sobre normas gerais 
acerca da prestação de serviços 
funerários, administração de 
cemitérios e dá outras 
providências. Explicação: Altera 
a Lei nº 6.015, de 1973 e a Lei nº 
8.666, de 1993. 

Leopoldo 
Meyer 

26/02/2013 MESA - Aguardando 
Constituição de 
Comissão Temporária  

PL 
5058/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 1993, 
que "Regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências", para dispor 
sobre a garantia das obras, 
serviços e bens contratados ou 
adquiridos pela Administração 
Pública.  

Erika Kokay 27/02/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5265/2013 

Altera o art. 24 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
"Regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências". 
Explicação: Estabelece dispensa 
de licitação para contratação ou 
convênio com entidades sem fins 
lucrativos que administram 
planos de saúde para os 
servidores públicos. 

Erika Kokay 02/04/2013 CTASP - Aguardando 
Parecer 

PL 
5329/2013 

Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
dispondo sobre a publicidade de 
contratos relativos à realização de 
obras públicas. 

Bruna Furlan 04/04/2013 CCTCI - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
3894/2000] 
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PL 
5365/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que institui 
normas gerais para licitações e 
contratos da Administração 
Pública. Explicação: Trata da 
utilização do sistema eletrônico e 
o reordenamento das fases de 
verificação e julgamento das 
habilitações e propostas para os 
procedimentos licitatórios 
promovidos pelo setor público,  

Major Fábio 11/04/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5418/2013 

Altera os arts. 31 e 56 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 
Explicação: Visa resguardar os 
cofres dos entes públicos 
contratantes de serviços de 
limpeza pública, asseio, 
conservação e vigilância ou de 
fornecimento de mão de obra, da 
eventual falta de lastro ao final do 
contrato. 

Iriny Lopes 19/04/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5422/2013 

Acrescenta §§ 9º e 10 ao art. 15 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para determinar que, nas 
compras de medicamentos e 
produtos para a saúde destinados 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), os bens adquiridos 
estejam identificados de forma a 
impedir desvios e 
comercialização indevida. 

Senado 
Federal - 
Vanessa 
Grazziotin 

19/04/2013 CSSF - Pronta para 
Pauta 

PL 
5649/2013 

Acrescenta art. à Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, a fim de 
obrigar as empresas contratadas 
pela administração pública para 
os serviços de limpeza de ruas e 
coleta de lixo a prover horário e 
local específicos para que seus 
trabalhadores façam suas 
refeições, e dá outras 
providências. 

Erika Kokay 24/05/2013 CFT - Pronta para Pauta 
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PL 
5687/2013 

Altera a redação do inciso XXI, 
do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, para incluir as 
universidades de pesquisa no 
benefício da dispensa de licitação. 

Gonzaga 
Patriota 

03/06/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5874/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para adequar os 
percentuais de alteração 
admitidos nos contratos.  

Augusto 
Carvalho 

02/07/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
5941/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e a Lei nº 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991 - Lei 
Rouanet, para vedar o uso de 
recursos públicos em práticas que 
importem induzimento ou 
instigação de terceiros ao uso 
indevido de drogas ou à prática 
de crimes contra a dignidade 
sexual. 

Anderson 
Ferreira 

10/07/2013 CTASP - Aguardando 
Parecer 

PL 
5970/2013 

Regulamenta o inciso XXI do art. 
37 da Constituição Federal, para 
instituir normas gerais voltadas à 
realização de licitações e à 
celebração de contratos no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e dá 
outras providências. Explicação: 
Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 
1940 e a Lei nº 8.666, de 1993. 

José 
Guimarães 

16/07/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6046/2013 

Acrescenta inciso V ao § 2º do 
art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, adicionando novo 
critério de desempate em 
licitações públicas. 

Carlos Souza 07/08/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6060/2013 

Acrescenta os dispositivos que 
menciona da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. 

Comissão de 
Legislação 
Participativa 

08/08/2013 CTASP - Pronta para 
Pauta 

PL 
6210/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para dispor sobre 
o valor pago na contratação com 
inexigibilidade de licitação de 
profissional do setor artístico. 

Major Fábio 28/08/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
6252/2013 

Altera os §§ 5º e 6º do art. 3º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 (Lei das Licitações), para 
dispor sobre margem de 
preferência para bens e serviços 
produzidos ou prestados por 
empresas nacionais.  

Rogério 
Peninha 
Mendonça 

03/09/2013 CTASP - Aguardando 
Parecer 

PL 
6351/2013 

Dispõe sobre a definição de dolo 
e imprudência e dá outras 
providências. Explicação: Altera 
Decreto-lei nº 2.848, de 1940; Lei 
nº 8.069, de 1990; Lei nº 8.137, 
de 1990; Lei nº 8.666, de 1993; 
Lei nº 9.503, 1997; Lei nº 9.605, 
de 1998; Lei nº 9.613, de 1998; 
Lei nº 10.741, de 2003, Lei nº 
11.343, de 2006. 

Gonzaga 
Patriota 

17/09/2013 CCJC - Aguardando 
Designação de Relator 

PL 
6420/2013 

Acrescenta § 2º-A ao art. 7º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, relativo a dotações 
orçamentárias vinculadas à 
execução de obras e serviços.  

Aelton 
Freitas 

25/09/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6445/2013 

Acrescenta o art. 9º-A à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
para vedar a participação em 
procedimentos licitatórios de 
empresas que tenham, em período 
eleitoral, prestado serviços ou 
efetuado doações para candidatos 
ou partidos políticos. 

João Arruda 26/09/2013 CTASP - Aguardando 
Parecer 

PL 
6594/2013 

Altera o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
para limitar a 25% sobre o valor 
original do contrato 
administrativo, acréscimos ou 
supressões decorrentes de termos 
aditivos. 

Major Fábio 17/10/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6751/2013 

Dá nova redação ao art. 120 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para dispor sobre o reajuste 
anual dos valores monetários nela 
referidos e determina sua 
recomposição inicial nas 
condições que especifica. 

Antonio 
Carlos 
Mendes 
Thame 

12/11/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
6758/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências, de modo a 
reajustar os limites adotados para 
as modalidades de licitação. 

Severino 
Ninho 

13/11/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
6796/2013 

Altera o art. 19 da Lei nº 11.952, 
de 25 de julho de 2009, que 
"Dispõe sobre a regularização 
fundiária das ocupações 
incidentes em terras situadas em 
áreas da União, no âmbito da 
Amazônia Legal; altera as Leis 
nºs 8.666, de 21 de junho de 
1993, e 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973; e dá outras 
providências." Explicação: O 
prazo será de 5 (cinco) anos.  

Jhonatan de 
Jesus 

20/11/2013 CINDRA - Aguardando 
Parecer 

PL 
6901/2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que dispõe sobre 
normas gerais para licitações e 
contratos no âmbito da 
Administração Pública, para fixar 
reserva de vagas para egressos do 
sistema penitenciário e apenados 
em regimes semiaberto e aberto 
nas contratações de obras e 
serviços. 

Comissão de 
Legislação 
Participativa 

05/12/2013 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 4014/2012] 

PL 
6926/2013 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e 
dá outras providências. 
Explicação: Visa a redução dos 
prazos processuais e aumento das 
penas dos ilícitos na Lei das 
Licitações. 

Márcio 
França 

10/12/2013 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
7053/2014 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para incluir como 
critério de desempate nas 
licitações a participação em 
programa de equidade de gênero 
e raça e para incluir entre os 
requisitos de habilitação nas 
licitações a comprovação de que a 
empresa licitante não tenha 
praticado atos de discriminação 
motivados por origem, raça, sexo, 
cor, idade ou quaisquer outras 
razões. 

Comissão de 
Seguridade 
Social e 
Família 

05/02/2014 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
7530/2014 

Veda aos Poderes Executivos de 
todas as esferas da federação a 
realização de contratos e 
convênios que ultrapassem o 
mandato em exercício. 
Explicação: Altera a Lei nº 8.666, 
de 1993. 

Luiz de Deus 08/05/2014 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
7567/2014 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "Regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências", para 
atualizar os valores determinantes 
das modalidades de licitação que 
podem ser utilizadas.  

Milton Monti 15/05/2014 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
7577/2014 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para dispensar do 
processo licitatório a contratação 
de serviços destinados a atender a 
pesquisa científica e tecnológica. 

Mara Gabrilli 20/05/2014 CFT - Aguardando 
Parecer 
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PL 
7868/2014 

Reforma do Sistema Penal para 
aumentar sua eficácia no combate 
à violência, à corrupção e à 
impunidade, emprestando-lhe 
maior sistematicidade, criando 
novos delitos, agravando as penas 
e elevando seu limite, 
simplificando os ritos sem 
prejuízo do direito de defesa, 
dificultando a prescrição, 
ampliando a possibilidade de 
decretação das prisões 
processuais, e estabelecendo 
requisitos mais rigorosos para o 
livramento condicional e a 
progressão de regime de 
cumprimento de pena. 
Explicação: Altera os Decretos-
Leis nºs 2.848 de 1940 e 3.698 de 
1941 e as Leis nºs 8.666 de 1993; 
8.072 de 1990; 7.210 de 1984 e 
7.210 de 1984. Revoga 
dispositivos do Decreto-Lei nº 
201 de 1967 e da Lei nº 8.137 de 
1990.  

André de 
Paula 

06/08/2014 CCJC - Aguardando 
Parecer 

PL 
7873/2014 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que dispõe sobre 
normas gerais para licitações e 
contratos no âmbito da 
Administração Pública, para fixar 
reserva de vagas para apenados 
em regime semiaberto e egressos 
do sistema penitenciário nas 
contratações de serviços 
executados de forma contínua. 

Márcio 
Macêdo 

06/08/2014 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 4014/2012] 

PL 
7894/2014 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para atualizar o 
valor limite das aquisições com 
dispensa de licitação. 

César Halum 19/08/2014 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
8042/2014 

Dispõe sobre combate à 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes em contratos 
públicos de grandes obras. 
Explicação: Altera a Lei nº 8.666, 
de 1993. 

Comissão 
Parlamentar 
de Inquérito 
destinada a 
apurar 
denúncias de 
turismo 
sexual e 
exploração 
sexual de 
crianças e 
adolescentes, 
conforme 
diversas 
matérias 
publicadas 

28/10/2014 CSSF - Aguardando 
Parecer 
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pela 
imprensa. 

PL 
8179/2014 

Acrescenta art. 12-A à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e 
altera o art. 55 da mesma Lei, 
para determinar que a 
Administração Pública e as 
empresas contratadas divulguem, 
em seus sítios na internet, 
informações sobre a execução de 
obras e serviços. 

Senado 
Federal - 
Vital do Rêgo 

03/12/2014 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
8252/2014 

Altera as Lei nos 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, 8.666, de 21 
de junho de 1993 e 12.462, de 4 
de agosto de 2011 Explicação: 
Propõe procedimentos ágeis e 
modernizados de contratação para 
aquisição de produtos de pesquisa 
e desenvolvimento. 

Newton Lima 11/12/2014 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 3946/2012] 

PL 35/2015 Acrescenta parágrafos aos arts. 40 
e 55 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para dispor sobre 
a exigência de contratação de 
presidiários e egressos pelas 
empresas contratadas para a 
execução de obras ou serviços a 
serem executados em 
estabelecimentos prisionais.  

Sergio 
Vidigal 

02/02/2015 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 4014/2012] 

PL 90/2015 Altera o art. 40 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. 

Adail 
Carneiro 

02/02/2015 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 312/2015 Institui a Política Nacional de 
Pagamento por Serviços 
Ambientais e dá outras 
providências. Explicação: Altera 
as Leis nº 8.001, de 1990 e 8.666, 
de 1993. 

Rubens 
Bueno 

10/02/2015 CAPADR - Aguardando 
Parecer 
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PL 424/2015 Acrescenta o Inciso XXXII ao 

art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e altera o art. 3º da 
Lei nº 10.972, de 2 de dezembro 
de 2004, permitindo a dispensa de 
licitação para aquisição de 
hemoderivados pelo Sistema 
Único de Saúde - SUS.  

Jorge Solla 24/02/2015 CSSF - Pronta para 
Pauta 

PL 614/2015 Altera o art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para 
impedir as empresas consideradas 
inidôneas de participarem de 
licitações na Administração 
Pública federal por até cinco 
anos. 

Rômulo 
Gouveia 

06/03/2015 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 675/2015 Dá nova redação ao inciso I do § 
2º do art. 7º da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e acrescenta 
§ 2º-A ao mesmo dispositivo, 
para estabelecer regras 
relacionadas à obtenção de 
licenciamento ambiental de obras 
e serviços 

João 
Rodrigues 

11/03/2015 CTASP - Pronta para 
Pauta 

PL 873/2015 Acrescenta dispositivo à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que dispõe sobre licitações e 
contratos da Administração 
Pública, para instituir reserva de 
vagas para reeducandos do 
sistema prisional.  

Laudivio 
Carvalho 

24/03/2015 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 4014/2012] 

PL 977/2015 Modifica os incisos I e II do art. 
24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências, para 
estabelecer novos limites para 
dispensa de licitação por valor da 
contratação.  

Pompeo de 
Mattos 

30/03/2015 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 997/2015 Altera a Lei nº 8.072 de 25 de 

julho de 1990, o Decreto-Lei nº 
2848 de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal, a Lei nº 7.210 de 
11 de julho de 1984, a Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e o 
Decreto-Lei 3.689 de 03 de 
outubro de 1941 - Código de 
processo penal e dá outras 
providências. 

Giacobo 31/03/2015 CSPCCO - Aguardando 
Designação de Relator 

PL 
1114/2015 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "Regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências", para obrigar 
as empresas contratadas pela 
administração a divulgarem seus 
demonstrativos financeiros na 
Internet.  

Ana Perugini 10/04/2015 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1173/2015 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que "Regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências.", para tornar 
obrigatória a capacitação em 
saúde e segurança do trabalho aos 
trabalhadores prestadores de 
serviços a empresas contratadas 
por órgãos e entidades da 
administração pública. 

Pastor 
Franklin 

16/04/2015 CTASP - Pronta para 
Pauta 

PL 
1188/2015 

Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 40 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para determinar que os 
editais de licitação contenham a 
cláusula disciplinada pelos 
referidos dispositivos, e dá outras 
providências. 

Laudivio 
Carvalho 

16/04/2015 CTASP - Pronta para 
Pauta 

PL 
1213/2015 

Altera as Leis nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, para 
estabelecer a obrigatoriedade do 
Projeto Executivo antes do início 
de obras públicas. 

João 
Fernando 
Coutinho 

22/04/2015 CTASP - Aguardando 
Parecer 
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PL 
1242/2015 

Altera a redação do art. 56 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

Deley 23/04/2015 CTASP - Aguardando 
Parecer 

PL 
1363/2015 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para estabelecer a 
obrigatoriedade de adoção de 
padrões de sustentabilidade em 
construções populares licitadas 
pela Administração Pública 

Uldurico 
Junior 

05/05/2015 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
1747/2015 

Altera o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração 
Pública e dá outras providências, 
para limitar em 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato tanto os 
acréscimos quanto as supressões 
em obras, serviços ou compras. 

Senado 
Federal - Ana 
Amélia 

28/05/2015 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 

PL 
2044/2015 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
Junho de 1993, que regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências. Explicação: 
Estabelece como requisito de 
habilitação para processos 
licitatórios a obrigatoriedade de 
comprovação por meio de 
certificado ou declaração de 
regularidade da legislação de 
segurança e medicina do trabalho. 

Major 
Olimpio 

23/06/2015 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 1173/2015] 

PL 
2201/2015 

Altera o inciso III do caput do art. 
21 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para dispor sobre 
a publicação de avisos de 
licitações. Explicação: Suprime a 
exigência de publicação em jornal 
de circulação no município ou na 
região dos avisos contendo os 
resumos dos editais de licitação. 

Hildo Rocha 01/07/2015 CCJC - Tramitando em 
Conjunto [Proposição 
principal: PL 
1292/1995] 
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PL 
2329/2015 

Acrescenta o § 8º ao art. 17 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que "regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências", para 
estabelecer preferência aos 
policiais quando da alienação de 
viaturas de seus respectivos 
órgãos de segurança pública na 
modalidade de leilão, nos termos 
que disciplina. 

Fausto Pinato 09/07/2015 CTASP - Aguardando 
Parecer 

PL 
2391/2015 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para dispor sobre 
modalidades de garantias e dá 
outras providências. 

Julio Lopes 15/07/2015 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 1242/2015] 

PL 
2434/2015 

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, que dispõe sobre 
as sanções aplicáveis aos 
responsáveis pela prática de atos 
de improbidade administrativa; a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública; e a Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, 
que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa 
e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a 
administração pública; para 
estabelecer penas mais severas 
aos envolvidos em irregularidades 
na aquisição de gêneros 
alimentícios destinados à 
merenda escolar. 

Brunny 16/07/2015 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 1965/2015] 

PL 
2544/2015 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências, e a Lei nº 
12.462, de 4 de agosto de 2011, 
que institui o Regime 
Diferenciado de Contratações 
Públicas (RDC) e dá outras 
providências, para dispor sobre a 
prestação de garantia na forma e 
nas contratações públicas que 
especifica. 

Toninho 
Pinheiro 

05/08/2015 CTASP - Tramitando 
em Conjunto 
[Proposição principal: 
PL 1242/2015] 
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PL 
2567/2015 

Altera o art. 24 da Lei 8.666, de 
21 de junho 1993, que institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública, 
visando incluir a permuta dentre 
as hipóteses de dispensa de 
licitação.  

Rogério 
Rosso 

10/08/2015 CFT - Aguardando 
Parecer 

PL 
2666/2015 

Altera o artigo 67 da lei n. 9478 
de 06 agosto de 1997, para os 
contratos celebrados pela 
PETROBRÁS, siga o rito da lei 
n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Silas Câmara 18/08/2015 CTASP - Aguardando 
Designação de Relator 

PL 
2693/2015 

Altera as Leis n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993; n° 11.079, de 30 
de dezembro de 2004; e n° 
12.462, de 4 de agosto de 2011, 
para exigir a reserva de 
percentual da mão de obra 
destinada ao cumprimento de 
contrato celebrado com a 
Administração Pública a 
condenados e egressos do 
Sistema Penitenciário, e dá outras 
providências. 

Comissão 
Parlamentar 
de Inquérito 
destinada a 
investigar a 
realidade do 
Sistema 
Carcerário 
Brasileiro 

19/08/2015 CCP - Aguardando 
Encaminhamento 
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PLP 
177/2012 
 
(Projeto de 
Lei 
Complemen-
tar) 

Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a 
transparência, controle e 
fiscalização da execução de 
parcerias e convênios entre 
órgãos públicos e organizações 
não governamentais. NOVA 
EMENTA: Estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a 
transparência, controle e 
fiscalização da execução de 
contratos de repasse, termos de 
parceria, convênios e 
instrumentos congêneres, 
celebrados entre órgãos e 
entidades públicas e as pessoas 
jurídicas de direito privado sem 
fins lucrativos; altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992, o Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, a Lei 
Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990; e revoga 
dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. Explicação: 
Altera a Lei Complementar nº 
101, de 2000; a Lei 
Complementar nº 64, de 1990; a 
Lei nº 8.429, de 1992 e o 
Decreto-lei nº 2.848, de 1940. 

Esperidião 
Amin 

16/05/2012 MESA - Aguardando 
Apreciação pelo Senado 
Federal 

Total de Registros: 251 
Fonte: Sistema de Informação Legislativa - Câmara dos  Deputados 
Data/hora da pesquisa: 01/09/2015 10:52:29 
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ANEXO B – PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL N° 559/2013 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 559, DE 2013 
(Da Comissão Temporária, criada pelo Ato do Presidente nº 19, de 2013) 

 
Institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
SEÇÃO I - DAS PESSOAS E ÓRGÃOS ABRANGIDOS 

 
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitações e contratos administrativos no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
§ 1º Subordinam-se ao regime desta Lei: 
I - os órgãos da administração direta e indireta, inclusive as autarquias em regime especial, as agências 
executivas e reguladoras, os consórcios públicos organizados como associações civis ou públicas e as fundações; 
II - os tribunais de contas; 
III - os órgãos do Ministério Público e das defensorias; 
IV - as empresas públicas e as sociedades de economia mista, excetuadas aquelas abrangidas pelo art. 173, §1º, 
III, da Constituição Federal; 
V - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelas entidades indicadas neste 
artigo. 
§ 2º Fica facultada aos órgãos referidos no § 1º a expedição de normas específicas relativas aos procedimentos 
operacionais a serem observados na execução das licitações e contratos, no âmbito de sua competência, 
observadas as disposições desta Lei. 
§ 3º As entidades regidas pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, 
que recebam recursos públicos orçamentários por disposição de contratos, termo de parceria, convênio ou 
instrumentos congêneres, podem editar regulamento próprio, observadas as seguintes regras: 
I - adoção integral dos princípios da licitação definidos nesta Lei; 
II - aprovação do regulamento pela autoridade máxima da entidade; 
III - publicação do regulamento em meio de divulgação oficial. 
§ 4º Não se sujeita a esta Lei a sociedade de propósito específico cuja maioria do capital votante não pertença a 
pessoa jurídica integrante da Administração Pública. 
§ 5º As unidades administrativas sediadas fora do território nacional observarão as regras desta Lei, exceto 
quando forem manifestamente incompatíveis com as peculiaridades locais, fato que deverá ser motivado no 
processo. 
§ 6º Nas contratações que envolvam recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência 
oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas, na 
respectiva licitação: 
I - condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo 
Presidente da República; 
II - condições peculiares à seleção e contratação, quando a autoridade superior da administração do 
financiamento declarar, motivadamente, a inaplicabilidade das normas brasileiras, cabendo à autoridade 
brasileira motivar a aceitação da condição imposta. 
§ 7º A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do financiamento referido no § 6º deverá 
fazer referência às condições de licitação a serem adotadas, sendo aplicados em qualquer hipótese, na licitação e 
no contrato, os princípios referidos no artigo 4º desta Lei. 

 
SEÇÃO II - DOS OBJETOS REGULADOS 

 
Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às contratações que tenham os seguintes objetos: 
I - alienação e concessão de direito real de uso de bens; 
II - compras, inclusive por encomenda; 
III - locações, concessões e permissões de bens e serviços, não previstos pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; 
IV - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; 
V - aquisição ou locação de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação; 
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VI - obras e serviços de engenharia. 
Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei os contratos que tenham por objeto operações de crédito, interno 
ou externo, objeto de disciplina em legislação específica. 

 
SEÇÃO III - DOS PRINCÍPIOS E CONCEITOS 

 
Art. 4º Na aplicação desta Lei serão observados os princípios e diretrizes da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade e probidade administrativa, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da motivação dos atos e 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade e da economicidade. 
Parágrafo único. A licitação tem por objetivos: 
I - assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao 
ciclo de vida do objeto, e o tratamento isonômico entre os licitantes; 
II - ampliar a eficiência nas contratações públicas e assegurar a justa competição entre os licitantes; 
III - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o 
setor público; e 
IV - incentivar a inovação tecnológica e a promoção do desenvolvimento sustentável no território nacional. 
Art. 5º Para os fins desta Lei consideram-se: 
I - acordo de nível de serviço – contrato de prestação de serviços mediante remuneração variável vinculada total 
ou parcialmente ao desempenho decorrente da atuação direta e exclusiva da contratada, devendo o desempenho 
ser aferido, em conjunto ou separadamente, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de 
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega objetivamente definidos no instrumento convocatório e no 
contrato; 
II - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa por meio do qual a Administração Pública atue; 
III - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do 
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 
IV - agente público - indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da 
Administração Pública; 
V - anteprojeto - documento que contemple o conjunto de informações destinado a possibilitar a compreensão e 
caracterização da obra ou serviço, incluindo: 
a) a demonstração e a justificativa das necessidades, se possível com a visão global dos investimentos e as 
definições quanto ao nível de serviço desejado; 
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega; 
c) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos 
impactos ambientais e à acessibilidade; e 
d) se cabível, a concepção arquitetônica; 
VI - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, no qual se registram o objeto, os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a 
serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório da licitação e nas propostas 
apresentadas; 
VII - bens comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado; 
VIII - bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação comuns: aqueles disponíveis no mercado e 
cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no instrumento convocatório por 
meio de especificações estritamente usuais de mercado; 
IX - bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação especiais – aqueles que não podem ser descritos 
na forma do inciso VIII deste artigo, por apresentarem, no objeto, heterogeneidade ou complexidade do ambiente 
tecnológico, alto grau de interação com demais sistemas tecnológicos e significativo valor agregado em inovação 
tecnológica; 
X - catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras: sistema informatizado, de gerenciamento 
centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela Administração Pública, com 
indicação de preços, que estarão disponíveis para a realização de licitação; 
XI - comissão – conjunto de agentes públicos qualificados para promover a licitação, contratação direta ou gerir 
um contrato; 
XII - compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 
XIII - concorrência - modalidade de licitação entre quaisquer interessados, conforme dispuser o edital, na qual a 
disputa é feita por meio de propostas ou propostas e lances em sessão pública, e em que o critério de julgamento 
seja o de melhor técnica, de técnica e preço ou de maior retorno econômico; 



152 
 
XIV - concurso - modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, pelo critério da melhor proposta, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores; 
XV - conta vinculada - as provisões realizadas pela Administração contratante em instituição bancária oficial 
para o pagamento de seus encargos contratuais. 
XVI - contratação integrada - regime de contratação, com base em anteprojeto da administração, no qual o 
contratado fica responsável pela elaboração e o desenvolvimento dos projetos completo e executivo, pela 
execução de obras e serviços de engenharia, montagem, realização de testes, pré-operação e por todas as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, com remuneração por preço global; 
XVII - contratado - pessoa física, jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a 
Administração Pública; 
XVIII - contratante – pessoa jurídica integrante da Administração Pública responsável pela contratação; 
XIX - empreitada integral - regime de execução para a contratação de um empreendimento em sua integralidade 
observando-se o seguinte: 
a) execução sob inteira responsabilidade da contratada, de todas as etapas das obras, serviços e instalações 
necessárias, cujo recebimento pela Administração será condicionada à satisfação das condições para entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com atendimento das características previstas no contrato; 
b) pagamento com custo de mobilização e desmobilização previsto em separado; 
c) preço licitado pelo total, com pagamento parcelado associado a etapas, somente sendo exigido o detalhamento 
em planilhas pelo contratante se houver rescisão do contrato; 
d) oferecimento de garantia pelo contratado, de acordo com esta Lei; e 
e) prévia aprovação do projeto executivo; 
XX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total; 
XXI - empreitada por preço unitário - contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades 
determinadas; 
XXII - leilão - modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a alienação, a quem oferecer o melhor 
lance, de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos; 
XXIII - licitação internacional - licitação processada no território nacional em que se admite a participação de 
licitantes estrangeiros com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou ainda, quando o objeto 
contratual puder ou dever ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro; 
XXIV - licitantes - pessoas físicas e jurídicas que participam ou manifestam a intenção de participar do processo 
licitatório, sendo-lhes equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou prestador de serviço que, atendendo 
solicitação da Administração, oferece proposta; 
XXV - notória especialização - qualidade de profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato; 
XXVI - obra - construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou 
indireta; 
XXVII - obra e serviços de engenharia comuns – construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel 
que possa ser objetivamente definida no instrumento convocatório, com especificações usuais; 
XXVIII - obras e serviços de engenharia de grande vulto: aqueles cujo valor estimado seja superior a R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais); 
XXIX - órgão gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto 
de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 
decorrente; 
XXX - órgão participante - órgão ou entidade, inclusive de estados e municípios, que participa dos 
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços, comum ou permanente, e integra a Ata de Registro de 
Preços; 
XXXI - pregão - modalidade de licitação para aquisição de bens, serviços e obras comuns, entre quaisquer 
interessados ou pré-qualificados, conforme dispuser o edital, na qual a disputa é feita por meio de propostas e 
lances em sessão pública, e em que o critério de julgamento seja o de menor preço ou maior desconto; 
XXXII - pré-qualificação - procedimento seletivo prévio à licitação, permitido para a análise da habilitação e 
qualificação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto, convocado por meio de edital; 
XXXIII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, produzidos no território nacional de 
acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal; 
XXXIV - projeto completo - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para: 
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a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, com base 
nas indicações dos estudos técnicos preliminares; 
b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento; e 
c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos e do prazo de execução. 
XXXV - projeto executivo - conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra ou 
serviço de engenharia de acordo com as normas técnicas pertinentes; 
XXXVI - seguro-garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado; 
XXXVII - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou 
material, contratadas e remuneradas pela Administração Pública, realizadas em seu proveito ou da sociedade; 
XXXVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo 
federal; 
XXXIX - serviço e fornecimento contínuos - serviços contratados e compras realizadas pela Administração 
Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas 
da Administração; 
XL - serviços técnicos profissionais especializados - aqueles realizados em trabalhos relativos a: 
a) estudos técnicos, planejamentos e projetos completos ou executivos; 
b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; e 
g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico; 
XLI - sítio eletrônico oficial da Administração Pública – local na Internet, certificado digitalmente por 
autoridade certificadora, no qual a Administração Pública disponibiliza suas informações e serviços de governo 
eletrônico; 
XLII - sistema de Registro de Preços – SRP - conjunto de procedimentos para realização, mediante certame na 
modalidade de pregão, do registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras comuns, aquisição e 
locação de bens para contratações futuras; 
XLIII - sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - é o sistema de registro de preços que permite a 
atualização anual de preços, a inclusão de novos licitantes e modificações de quantidades e condições do objeto; 
XLIV - tarefa - execução de reparos ou serviços de engenharia de menor complexidade pagos por unidade de 
tempo estimado para a execução, homem/hora, ou pelo resultado pretendido; e 
XLV - termo de referência - documento necessário para a contratação de bens e serviços, devendo conter ao 
menos os seguintes elementos descritivos: 
a) definição do objeto; 
b) fundamentação da contratação; 
c) forma e critério de seleção do fornecedor; 
d) modelos de execução do objeto e de gestão do contrato; 
e) critérios de seleção do fornecedor; 
f) estimativas dos preços; 
g) adequação orçamentária. 
 

SEÇÃO IV - DOS AGENTES PÚBLICOS 
 
Art. 6º Caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade, ou quem as normas de organização administrativa 
indicarem, designar os servidores ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da 
administração pública para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei. 
Art. 7º A licitação será conduzida por: 
I - pregoeiro, no caso da modalidade pregão; 
II - leiloeiro, no caso de leilão; ou 
III - comissão de licitação, nas demais modalidades. 
§ 1º O pregoeiro, o leiloeiro e a comissão de licitação serão auxiliados por equipe de apoio e, quando entenderem 
necessário, por equipe técnica. 
§ 2º O pregoeiro e o leiloeiro respondem individualmente pelos atos que praticarem, salvo quando a atuação da 
equipe de apoio induzir a erro. 
§ 3º A comissão de licitação será formada por, no mínimo, 3 (três) membros e seus integrantes responderão 
solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 
§ 4º As regras relativas ao funcionamento das comissões de licitação de que trata esta Lei serão estabelecidas em 
regulamento. 
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§ 5º A Administração poderá contratar, por prazo determinado, serviço de empresa ou profissional especializado 
para assessorar comissão quando se tratar de licitação que envolva obra, serviço ou compra de grande vulto, que 
apresente valor estratégico definido ou quando o manuseio de amostras possa oferecer risco a pessoas, 
instalações ou ao meio ambiente. 
§ 6º Verificada a inexistência de servidores ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da 
Administração aptos ao desempenho das funções previstas no caput, poderá a autoridade designar outros agentes 
públicos, justificando o ato no processo. 
Art. 8º O contrato a que a licitação der ensejo será gerido e fiscalizado por servidor, empregado público ou 
comissão designados pela autoridade competente. 
§ 1º Sempre que entender necessário, o gestor do contrato deverá requerer a designação de equipe de apoio para 
fiscalização de documentação, de execução, ou de ambas. 
§ 2º As atividades das equipes poderão ser objeto de terceirização, transferindo-se a responsabilidade pela 
fiscalização direta, mantendo-se a responsabilidade do servidor, empregado público ou comissão pela supervisão 
dos atos do terceirizado. 
Art. 9º Devem ser asseguradas aos agentes que exercem funções previstas nesta Lei as necessárias capacitação e 
qualificação. 
Art. 10. É vedado aos agentes públicos de que trata esta Lei: 
I - ressalvado o disposto no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no art. 29 desta Lei, admitir, 
prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, condições que: 
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas; 
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes; 
c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato; 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais. 
III - participar como licitante ou executor de contrato. 
Art. 11. Os órgãos de controle levarão em consideração, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, as razões 
apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela execução. 
§ 1º As razões de que trata este artigo poderão ser encaminhadas aos órgãos de controle antes de concluída a 
etapa de instrução do processo, 
sem prejuízo de juntadas posteriores de documentos, e deverão acompanhar os autos até seu trânsito em julgado. 
§ 2º A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle, nem retardará 
a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e deliberação. 
Art. 12. Na fiscalização de controle serão observados o seguinte: 
I - oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto 
significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que se possa avaliar 
previamente a relação entre custo e benefício dessas proposições; 
II - adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, 
baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do 
respectivo órgão de controle, evitando que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na 
apresentação e tratamento dos fatos levantados; 
III - nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral e contratação integrada, atendidos os 
requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, seus objetivos estarão definidos pelas finalidades para as 
quais foi feita a contratação, devendo ainda ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de 
mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica. 
 

SEÇÃO V - DOS LICITANTES E INTERESSADOS 
 
Art. 13. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm 
direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta Lei, podendo qualquer 
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 
dos trabalhos. 
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta Lei caracteriza ato administrativo formal. 
Art. 14. Não poderá disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: 
I - a pessoa física ou jurídica, ou ainda o dirigente, gerente, acionista detentor de mais de cinco por cento do 
capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado de empresa, isoladamente ou em 
consórcio, que tenha sido responsável pela elaboração de projeto completo ou executivo utilizado na execução 
do contrato; 



155 
 
II - pessoa física ou jurídica suspensa para contratar com a Administração, declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou à qual tenha sido aplicada penalidade legal que produza os mesmos 
efeitos, pelo prazo em que vigorar a punição; 
III - pessoa física ou jurídica que, à época dos fatos que ensejarem a sanção de que trata o inciso II, detiver 
participação no controle da pessoa jurídica punida ou integrar seus órgãos diretivos; 
IV - aquele que mantiver vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, civil ou 
parentesco até terceiro grau, com agentes públicos que exercem as funções referidas no art. 6º, assim como com 
seus superiores, exceto quando for inviável outro meio de satisfazer o interesse público, pela inexistência de 
outros profissionais igualmente capacitados; 
V - concorrendo entre si, empresas controladas, controladoras ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. 
§ 1º Os impedimentos de que tratam os incisos II e III serão também aplicados ao licitante que esteja 
manifestamente atuando em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade 
das sanções a estas aplicadas. 
§ 2º É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso I deste artigo, como 
consultor ou técnico, durante a execução do contrato, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada. 
§ 3º O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obras ou serviços que incluam a elaboração 
dos projetos completo e executivo, ou apenas deste último, como encargo do contratado, ou cujos projetos 
tenham sido originados em procedimentos de manifestação de interesse, na forma do art. 30. 
Art. 15. Quando não for vedada a participação de empresas em consórcio, os licitantes poderão participar da 
licitação com observância das seguintes normas: 
I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados; 
II - apresentação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada consorciado no ato de registro da 
proposta; 
III - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a 
Administração; 
IV - admissão, para efeito de qualificação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para 
efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação; 
V - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um 
consórcio ou isoladamente; 
VI - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação 
quanto na de execução do contrato. 
§ 1º O edital pode estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até trinta por cento na qualificação econômico-
financeira exigidos para licitante individual. 
§ 2º A exigência prevista no § 1º não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas, assim definidas em lei. 
§ 3º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa 
brasileira. 
§ 4º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro 
do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo. 
§ 5º Desde que haja justificativa técnica e mediante ato motivado da autoridade competente, o instrumento 
convocatório poderá estabelecer limite máximo ao número de empresas consorciadas. 
Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa podem participar da licitação quando: 
I - o objeto não exigir trabalho subordinado; 
II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e 
despesas entre os cooperados; 
III - qualquer cooperado, com igual qualificação, puder executar o objeto contratado, sendo vedado à 
Administração indicar nominalmente pessoas. 
 

CAPÍTULO II – DAS LICITAÇÕES 
SEÇÃO I – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DO REGIS TRO CADASTRAL 

 
Art. 17. Para licitar e contrair obrigação em que houver dispêndios financeiros por parte da Administração, é 
necessário juntar ao processo: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes; 
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II - declaração do ordenador da despesa quanto à adequação orçamentária e financeira do dispêndio com a lei 
orçamentária anual, sua compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual; 
III - confirmação de que obrigações anteriormente contraídas não sejam afetadas, em especial as que envolvam 
contratação de mão-de-obra e a conservação do patrimônio público. 
Art. 18. Quanto aos documentos produzidos pela Administração ou por particulares em obediência a esta Lei, 
observar-se-á o seguinte: 
I - a apresentação será na língua portuguesa, com observância das regras de vernáculo e adequadas à 
compreensão, e todos os valores, preços 
e custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto quanto às 
licitações internacionais previsto nesta Lei; 
II - sempre que possível, serão dispensadas formalidades desprovidas de finalidade substancial, exceto as 
relativas à responsabilidade funcional e legal pertinentes à identificação do autor, e o desatendimento de 
exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão 
do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do procedimento; 
III - a prova de autenticidade de cópias de documentos poderá ser feita perante o agente da Administração, com a 
apresentação do original; 
IV - a prova de autenticidade de assinatura de documentos de pessoas não presentes ao ato, quando exigida, 
deverá ser feita por cartório, permitindo a convalidação do ato nos casos urgentes de representação. 
Art. 19. Os procedimentos de licitação observarão as seguintes fases, nesta ordem: 
I - preparatória; 
II - publicação do instrumento convocatório; 
III - apresentação de propostas e lances; 
IV - julgamento; 
V - habilitação; 
VI - recursal; e 
VII - homologação. 
§ 1º A fase de que trata o inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos 
benefícios decorrentes, anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente 
previsto no instrumento convocatório. 
§ 2º As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a presencial 
particularmente nos casos de obras e serviços de engenharia cujo valor estimado seja de até R$ 1.500.000,00 
(hum milhão e quinhentos mil reais) e de compras e de outros serviços, cujo valor estimado seja de até R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
§ 3º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração Pública poderá determinar, como 
condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. 
§ 4º Nas licitações com etapa de lances, a Administração disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de 
lances automatizados pelos licitantes. 
§ 5º Ocorrendo interrupção do sistema ou havendo indício de sua burla, que prejudiquem a seleção ou 
comprometam a isonomia entre os licitantes, no provedor da entidade promotora da licitação, o pregoeiro ou o 
presidente da comissão de licitação promoverá a reabertura da etapa de lances. 
Art. 20. O disposto no artigo anterior não impede a pré-qualificação, como definida por esta Lei, com 
antecipação da verificação de condições de habilitação ou qualificação dos interessados, inclusive quando a 
complexidade do objeto ou do programa de investimentos assim exigir. 
Art. 21. A fase preparatória é caracterizada pelo planejamento, devendo abordar todas as considerações técnicas, 
mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, e incluirá, quando cabível, de acordo com a 
natureza, as circunstâncias e o estágio da contratação: 
I - a descrição da necessidade de interesse público; 
II - a definição do objeto para atender à necessidade, por meio de anteprojeto, projeto ou termo de referência; 
III - a definição das condições de execução, pagamento, garantias exigidas e ofertadas e de recebimento; 
IV - a estimativa da despesa; 
V - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária; 
VI - a elaboração do edital; 
VII - a designação dos agentes de que trata o art. 6º desta Lei. 
Parágrafo único. As regras relativas aos documentos e artefatos necessários ao planejamento da licitação e da 
contratação serão estabelecidas em regulamento, considerando, quando couber: 
I - no caso de obras: 
a) programa de necessidades; 
b) estudos de viabilidade; 
c) anteprojeto; 
d) projeto completo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV; 
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e) projeto executivo. 
II - no caso de bens e serviços: 
a) estudos técnicos preliminares; 
b) plano de trabalho; 
c) termo de referência, nos termos do art. 5º, inciso XLV. 
Art. 22. A estimativa de preços deverá considerar os preços praticados nos contratos celebrados pela 
Administração, os preços praticados pelo mercado, ou ambos, admitidas ainda considerações diferenciadas por 
região. 
Parágrafo Único. A consulta para estimativa dos preços poderá ser realizada em nome de agente público com 
função indicada no procedimento licitatório. 
Art. 23. Nos casos em que houver previsão de não divulgação de preços estimados: 
I - o sigilo não prevalece para os órgãos de controle; 
II - o orçamento será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da 
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 
propostas; 
Parágrafo único. Nas hipóteses de licitação em que forem adotados os critérios de julgamento por maior 
desconto, por melhor técnica ou maior retorno econômico, a informação de que trata o caput deste artigo 
constará necessariamente do instrumento convocatório. 
Art. 24. O edital deve conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à 
habilitação, aos recursos e penalidades da licitação, à fiscalização e gestão do contrato decorrente, à entrega do 
objeto e às condições de pagamento. 
§ 1º Quando o objeto permitir, a Administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com 
cláusulas uniformes. 
§ 2º O órgão de assessoramento jurídico da Administração é responsável pelo exame estritamente jurídico das 
minutas dos editais e dos contratos. 
§ 3º O parecer jurídico que desaprovar edital, no todo ou em parte, poderá ser rejeitado pela autoridade superior 
em despacho motivado, que poderá se basear em pareceres externos ao órgão da Administração, oportunidade 
em que esta passa a responder pessoal e exclusivamente pelas irregularidades que, em razão desse fato, sejam-
lhe imputadas. 
§ 4º São nulas quaisquer cláusulas do instrumento convocatório que contenham exigências técnicas, econômico-
financeiras ou outras condições específicas que visem ao direcionamento da licitação, sendo puníveis na forma 
do art. 12, III, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aqueles que derem causa ao vício. 
Art. 25. Regulamento disporá sobre a fase de apresentação de propostas e lances, que poderá ser, isolada ou 
conjuntamente: 
I - aberta, em que as licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou 
decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado; 
II - fechada, em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação; 
§ 1º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante vencedor 
deverá reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e 
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor. 
§ 2º Poderão ser admitidos durante a disputa aberta, nas condições estabelecidas em regulamento, a apresentação 
de lances intermediários e o 
reinício da disputa após a definição da melhor proposta e para a definição das demais colocações, sempre que 
existir uma diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o do licitante subsequente. 
§ 3º Consideram-se intermediários os lances: 
I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta; ou 
II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. 
Art. 26. O instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 
Art. 27. Serão desclassificadas as propostas que: 
I - contenham vícios insanáveis; 
II - não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório; 
III - apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado para a 
contratação; 
IV - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; ou 
V - apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que 
insanáveis. 
§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais 
bem classificada. 
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§ 2º A Administração Pública poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos 
licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso IV do caput deste artigo. 
§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão 
considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários considerados relevantes, conforme dispuser o 
regulamento. 
§ 4º Consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações para serviços, inclusive de tecnologia de 
informação e comunicação, obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 80% 
(oitenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela 
Administração, ou 
II - valor orçado pela Administração. 
§ 5º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 90% 
(noventa por cento) do menor valor a que se referem os incisos do § 4º, será exigida, para assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, sem prejuízo das 
demais garantias exigíveis, de acordo com esta Lei, igual à diferença entre o valor da proposta e o valor do 
orçamento da Administração. 
§ 6º A garantia adicional referida no § 5º deverá ser apresentada pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis do 
ato de classificação, sob pena de desclassificação de sua proposta. 
Art. 28. Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 
classificação; 
II - a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o que deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeitos de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
§ 1º Em igualdade de condições, não havendo desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 
e serviços: 
I - produzidos no País; 
II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País. 
§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicam a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
Art. 29. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados 
e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. 
§ 1º A margem de preferência de que trata o caput será estabelecida com base em estudos revistos 
periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em consideração: 
I - geração de emprego e renda; 
II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; 
III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; 
IV - custo adicional dos produtos e serviços; e 
V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. 
§ 2º Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica 
realizados no País, poderá ser estabelecida margem de preferência adicional àquela prevista no caput. 
§ 3º As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se referem o 
caput e o § 2º serão definidas pelo Poder Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 
25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. 
§ 4º As disposições contidas nos §§ 1º e 3º deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade 
de produção ou prestação no País seja inferior: 
I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou 
II - aos quantitativos fixados para a divisão em lotes do objeto a ser contratado. 
§ 5º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da 
autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da 
Administração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação 
comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, 
na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal. 
§ 6º Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de 
informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser 
restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo produtivo 
básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. 
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§ 7º Será divulgada no sítio eletrônico oficial da Administração Pública, a cada exercício financeiro, a relação de 
empresas favorecidas em decorrência do disposto neste artigo, com indicação do volume de recursos destinados 
a cada uma delas. 
Art. 30. A Administração Pública poderá adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o 
recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades públicas 
previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas regras específicas. 
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput, o autor ou financiador do projeto poderá participar da 
licitação para execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela Administração, 
caso não vença o certame, e desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o art. 84 desta Lei. 
Art. 31. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem licitações manterão 
registros cadastrais para efeitos de habilitação e atesto de cumprimento de obrigações, em cooperação federativa, 
na forma que dispuser regulamento. 
§ 1º O registro cadastral será público e deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos 
interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, por meio da rede 
mundial de computadores, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de 
novos interessados. 
§ 2º É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades 
da Administração Pública, ou ainda criar cadastros centralizados. 
Art. 32. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os 
elementos necessários à satisfação das exigências de habilitação previstas nesta Lei. 
§ 1º Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua área de atuação, subdivididas em 
grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas no sítio 
eletrônico oficial da Administração. 
§ 2º Ao inscrito será fornecido certificado, renovável sempre que atualizar o registro. 
§ 3º A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo órgão contratante, que 
emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção a eventuais penalidades aplicadas, o que 
constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. 
§ 4º A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado de que trata o § 3º deste artigo fica condicionada 
à implantação e regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações de que trata o art. 31, apto 
a realizar o registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da 
isonomia e publicidade e da transparência. 
§ 5º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer 
exigências determinadas por esta Lei ou por regulamento. 
Art. 33. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração 
de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão ainda: 
I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e 
contratação de bens e serviços. 
II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras; 
III - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem. 
Parágrafo único. O catálogo referido no inciso II deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 
julgamento seja a oferta de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e procedimentos 
próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto 
em regulamento. 
Art. 34. A Administração poderá convocar consulta ou audiência pública, presencial ou à distância, na forma 
eletrônica, sobre proposta de especificações para bens ou serviços que pretenda licitar. 
Art. 35. Quando necessário para a execução do contrato, o licenciamento ambiental será concedido 
exclusivamente pelo Ibama e pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios, quando cabível, vedada a 
interveniência de qualquer outro órgão ou entidade para sua concessão ou renovação. 
Parágrafo único. A licença ambiental de que trata o caput limitar-se-á exclusivamente aos aspectos relacionados 
aos recursos ambientais, que compreendem a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 
 

SEÇÃO II – DAS MODALIDADES E TIPOS DE LICITAÇÃO 
 

Art. 36. São modalidades de licitação: 
I - pregão; 
II - concorrência; 
III - concurso; 
IV - leilão. 
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§ 1º Além das modalidades referidas neste artigo, a Administração Pública pode servir-se dos procedimentos 
auxiliares da pré-qualificação, do credenciamento e do sistema de registro de preços. 
§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação das referidas neste artigo. 
Art. 37. A licitação relativa ao pregão e à concorrência tem procedimentos comuns, salvo no que se refere ao 
critério de julgamento, podendo ser aplicadas, por analogia, as regras entre essas modalidades, inclusive a de 
pré-qualificação de licitantes e produtos. 
Art. 38. Na modalidade pregão, adotada obrigatoriamente na contratação de bens, serviços e obras que possam 
ser definidos por especificações usuais no mercado: 
I - será examinada apenas a proposta que apresente menor preço e, somente se houver desclassificação dessa, 
proceder-se-á ao exame das seguintes; e 
II - não se admitirá a aplicação do disposto no § 1º do art. 19 desta Lei . 
Art. 39. O concurso pode ser utilizado para contratação de serviço técnico profissional especializado e artístico e 
deve ser precedido de regulamento próprio que deverá indicar: 
I - a qualificação exigida dos participantes; 
II - as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; 
III - a descrição do seu objeto e os critérios para julgamento dos trabalhos; 
IV - os prêmios ou a remuneração a serem concedidos; e 
V - o prazo para entrega dos trabalhos, que deve ser compatível com a complexidade do objeto. 
§ 1º Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a Administração a executá-lo quando julgar 
conveniente. 
§ 2º É permitida a realização do concurso em fases, com premiações distintas para cada fase, e pagamento para 
mais de um vencedor. 
§ 3º A comissão do concurso deve ser integrada por profissionais com qualificação na área de conhecimento do 
objeto, presidida por servidor a ser indicado pela autoridade competente de cada órgão ou entidade. 
§ 4º É dispensável a licitação para contratação de profissionais para compor a comissão do concurso, quando se 
tratar de profissional técnico de notória especialização. 
Art. 40. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente de 
cada órgão ou entidade, devendo regulamento dispor sobre seus procedimentos operacionais. 
Art. 41. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: 
I - menor preço: quando é declarado vencedor da licitação o proponente que, oferecer o preço mais baixo; 
II - maior desconto: quando é declarado vencedor da licitação o proponente que apresentar o maior desconto 
sobre o valor estimado da contratação, conforme estabelecido em edital; 
III - técnica e preço: quando é declarado vencedor da licitação o autor da proposta de preço que, pelo fator 
ponderado com a nota técnica, resulte na oferta mais vantajosa para a Administração; 
IV - maior lance: quando é declarado vencedor o proponente que oferecer a contraprestação pecuniária de maior 
valor, no caso de leilão; 
V - maior retorno econômico: quando é declarado vencedor o proponente que oferecer maior economia nas 
despesas correntes da administração, conforme estabelecido em edital; 
VI - melhor técnica: quando é declarado vencedor da licitação o proponente que oferecer a melhor proposta 
técnica. 
Art. 42. A licitação com critério de julgamento de técnica e preço deverá ser utilizada quando a Administração 
pretender a melhor qualidade técnica associada ao menor preço possível nas contratações para os seguintes 
objetos: 
I - serviços de natureza predominantemente intelectual; 
II - elaboração de cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia e arquitetura consultiva em 
geral; 
III - elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos completos e executivos; 
IV - bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação especiais; 
V - bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto ou majoritariamente dependentes de 
tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida 
qualificação; e 
VI - outros que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões 
significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, quando 
estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no 
ato convocatório. 
Art. 43. Os procedimentos de julgamento das licitações deverão obedecer ao disposto neste artigo, cabendo a 
regulamento as demais especificações operacionais. 
§ 1º O julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a Administração 
Pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório. 
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§ 2º No julgamento pelo critério de técnica e preço, o total de pontos obteníveis pela proposta técnica deverá 
corresponder a no mínimo 70% do total de pontos obteníveis pelo somatório das propostas técnica e de preço do 
licitante. 
§ 3º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e 
impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre 
que objetivamente mensuráveis, conforme dispuser o regulamento. 
§ 4º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, 
sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 
§ 5º No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá 
incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento 
convocatório. 
§ 6º No julgamento pelo maior retorno econômico, as propostas serão consideradas de forma a selecionar a que 
proporcionar maior economia e vantagem para a administração pública decorrente da execução do contrato, 
conforme critérios objetivos previstos no edital. 
§ 7º Se o edital previr o critério melhor técnica ou técnica e preço, , as exigências não poderão ser genéricas ou 
imprecisas e o processo terá o seguinte procedimento, nesta ordem: 
I - análise e pontuação, pelos critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, das propostas técnicas, a qual 
compreenderá a demonstração técnica do conhecimento do objeto, metodologia, organização, tecnologia, 
tratamento das informações e apresentação de variantes para enfrentamento de imprevistos; 
II - a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas e a qualidade dos recursos materiais a serem 
fornecidos ou utilizados nos trabalhos, e para a sua execução; 
III - análise das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no 
instrumento convocatório e início de lances, no caso de técnica e preço, e de negociação do valor proposto, no 
caso de melhor técnica; 
IV - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os 
demais proponentes, pela ordem de classificação que estejam na margem de até dez por cento inferior à proposta 
técnica classificada em primeiro lugar. 
§ 8º No caso de concurso, o julgamento poderá ser feito por uma comissão especial integrada por pessoas de 
reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. 
§ 9º É permitida a contratação de consultor externo para auxiliar nos julgamentos em concursos e na avaliação de 
proposta técnica, aplicando-se neste caso as vedações previstas no art. 14, desta Lei. 
 

SEÇÃO III - DA HABILITAÇÃO 
 
Art. 44. Na fase de habilitação das licitações será observado o seguinte: 
I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo o 
declarante pela veracidade do que informar; 
II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a 
fase de habilitação anteceder a fase de julgamento; 
III - em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fiscal poderão ser exigidos em momento posterior 
ao julgamento das propostas, apenas em relação ao licitante mais bem classificado. 
Parágrafo único. Nos editais constarão cláusula que exija declaração de licitantes, sob pena de desclassificação, 
de que suas propostas econômicas compreendam a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição, nas leis trabalhistas, em normas infralegais, convenções coletivas de 
trabalho ou termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
Art. 45. Não é permitida, após a entrega dos documentos da habilitação, a substituição ou apresentação de 
documentos, salvo nos casos de certidão pública expedida em data anterior à data de abertura da licitação ou para 
atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento dos documentos e propostas. 
Parágrafo único. Na hipótese do art. 19, § 1º, uma vez ultrapassada a fase de habilitação, não caberá exclusão de 
licitante por motivo relacionado a esta fase, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 
Art. 46. As condições de habilitação são definidas no edital, que pode limitar a participação na licitação: 
I - aos pré-qualificados, na forma desta Lei; ou 
II - aos que demonstrarem, em fase própria da licitação, possuírem as condições exigidas. 
§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação, ficando autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
§ 2º A habilitação pode ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância, nos termos dispostos 
em regulamento. 
Art. 47. A habilitação é a fase da licitação em que é verificado o conjunto de informações e documentos 
necessário e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação e divide-se em: 
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I - jurídica; 
II - técnica-profissional 
III - técnica-operacional; 
IV - fiscal, social e trabalhista; e 
V - econômico-financeira. 
Art. 48. A habilitação jurídica, que visa a demonstrar a capacidade de exercer direitos e assumir obrigações, se 
faz por meio da apresentação de: 
I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
Art. 49. A habilitação técnica que visa a demonstrar aptidão dos profissionais vinculados à licitante para realizar 
o objeto da licitação, é definida no edital e, a critério da Administração, se faz por meio da apresentação de: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando o objeto envolver responsabilidade técnica 
de agente com profissão regulamentada; 
II - comprovação de que o licitante disporá, ao tempo do início do contrato, de profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas às parcelas de maior relevância, vedadas 
exigências superiores ao necessário. 
§ 1º Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, 
devem participar da execução da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 
§ 2º A participação a que se refere o § 1º pode ser feita de forma direta ou indireta, desde que seja assegurada a 
responsabilidade técnica dos profissionais indicados. 
Art. 50. A habilitação operacional, que visa a demonstrar aptidão do licitante para realizar o objeto da licitação, é 
definida no edital e se faz por meio da apresentação de: 
I - comprovação de que o licitante realizou, em um único contrato, objeto com características equivalentes ao 
que a Administração pretende contratar, para o que poderá valer-se de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público e privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, ou de documento 
comprobatório a que se refere o § 3º do art. 32 desta Lei; 
II - declaração de disponibilidade dos equipamentos, materiais e instalações, com especificação detalhada, os 
quais devem estar disponíveis durante a execução do contrato; 
III - contrato ou certificado que comprove que o licitante está apto a fornecer bens ou serviços próprios de 
terceiros, quando os mesmos representarem a parcela de maior relevância do objeto; 
IV - atendimento pelo licitante de requisitos de sustentabilidade ambiental, pertinente ao ramo de atividade, 
objeto da licitação, na forma da legislação específica aplicável; 
§ 1º A exigência de atestado de realização anterior será limitada, no máximo, ao equivalente a 50% do 
quantitativo licitado, salvo mediante justificativa devidamente fundamentada nos autos do processo licitatório. 
§ 2º Na definição de características equivalentes de que trata o Inciso I, a Administração deverá considerar as 
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, vedada a exigência, para estas parcelas, de 
comprovação de quantidades superiores a 70% daquelas previstas no objeto licitado. 
§ 3º Ficam vedadas as exigências de comprovação de: 
I - itens de obras ou serviços com especificidade irrelevante ou cujos valores previstos no objeto da licitação, 
isolados ou somados, não ultrapassem 4% do valor estimado do contrato a ser firmado; 
II - itens caracteristicamente fornecidos por determinados empresas ou profissionais. 
§ 4º A administração deverá realizar avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, a partir do atesto 
de cumprimento de obrigações em que constem eventuais penalidades aplicadas. 
Art. 51. A habilitação fiscal, social e trabalhista, que visa a assegurar a isonomia das propostas dos licitantes, se 
faz por meio da apresentação de prova de: 
I - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
II - inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
III - regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
IV - regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
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V - inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
no5.452, de 1o de maio de 1943; e 
VI - de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
§ 1º Os documentos referidos nos incisos anteriores podem ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por 
meio de diligência feita pela Administração, inclusive por meio eletrônico de comunicação à distância. 
§ 2º A Administração, em coordenação com os órgãos de arrecadação, poderá indicar no edital a relação dos 
tributos dos quais se deve fazer prova de quitação como condição para participar do certame, ressalvado o § 3º 
do art. 195 da Constituição Federal. 
Art. 52. A habilitação econômico-financeira, que visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para 
cumprir a obrigação decorrente do futuro contrato, limita-se à exigência, a critério da Administração, de 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, atestando que o licitante atende aos índices 
econômicos previstos no edital, podendo haver diligência para confirmação do fato, quando houver indícios de 
irregularidade. 
§ 1º A comprovação da boa situação econômico-financeira do licitante é feita de forma objetiva, por coeficientes 
e índices econômicos previstos no edital e devidamente justificados no processo da licitação. 
§ 2º A exigência de índices limita-se à demonstração da capacidade financeira do licitante, com vistas aos 
compromissos que deve assumir, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de 
rentabilidade ou lucratividade, e ainda a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta 
avaliação de situação econômico-financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. 
§ 3º Fica admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em 
diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.  
 

SEÇÃO IV –DAS LICITAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
Art. 53. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do 
comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. 
§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o 
licitante brasileiro. 
§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o § 1º 
será efetuado em moeda brasileira. 
§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante 
estrangeiro. 
§ 4º Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou 
médias dos tributos. 
§ 5º As cotações de todos os licitantes devem ser para entrega no mesmo local de destino. 
§ 6º É permitido à Comissão de Licitação e ao pregoeiro requerer a contratação de tradutor juramentado, para 
melhor desincumbir-se do princípio da publicidade em relação aos documentos redigidos em língua estrangeira. 
 

CAPÍTULO III – DA EXCEÇÃO 
SEÇÃO I - DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

 
Art. 54. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa, deve ser 
instruído com os seguintes documentos: 
I - termo de referência ou projeto; 
II - planilha de custos ou estimativa de preços; 
III - parecer técnico demonstrando o atendimento aos requisitos exigidos; 
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser 
assumido; 
V - prova de que o contratado preenche os requisitos de qualificação mínima necessária; 
VI - razão de escolha do contratado; 
VII - justificativa de preço; 
VIII - despacho motivado que decidir pela contratação e a ratificação da autoridade superior; 
IX - em contratações de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), parecer jurídico sobre o atendimento 
dos requisitos previstos nesta Lei e enquadramento legal da contratação direta. 
Art. 55. Nas hipóteses de contratação direta, respondem solidariamente pelo dano causado ao erário o contratado 
e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 
Parágrafo único. A autoridade máxima da Administração contratante e os Tribunais de Contas devem avaliar, 
periodicamente, o desempenho dos agentes que, por ação ou omissão, motivem ou autorizem a contratação direta 
indevida, promovendo a responsabilização, quando verificada irregularidade. 
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SEÇÃO II – DA INEXIGIBILIDADE 
 

Art. 56. É inexigível a licitação quando for inviável a competição, em especial nos casos de: 
I - fornecimento de bens ou prestação de serviços que, em razão da estrutura do respectivo mercado, só possam 
ser demandados de um único fornecedor; 
II - serviço público em regime de monopólio; 
III - contratação de profissional de setor artístico, direta ou indiretamente, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública; 
IV - contratação dos serviços técnicos relacionados no art. 5º, XL, desta Lei, quando tiverem natureza singular e 
forem realizados por profissionais ou empresas de notória especialização; 
V - objetos para os quais devam ou possam ser contratados todos os potenciais interessados; 
VI - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e localização tornem necessária sua 
escolha. 
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput, a prova de que o objeto é fornecido por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo será feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 
local em que se realizar a aquisição, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes, vedada a preferência de marca. 
§ 2º Considera-se singular, na forma do inciso IV do caput, o serviço que, pelas suas características 
excepcionais, somente possa ser satisfatoriamente executado por quem possua habilidades, expertise ou 
conhecimentos superiores aos ordinariamente detidos por outros profissionais especializados no ramo do objeto 
contratado. 
§ 3º A comprovação de notória especialização deve ser feita por meio de comprovante dos trabalhos realizados, 
em quantidade suficiente para demonstrar a especialização e para comprovar que o profissional ou empresa: 
a) executou o objeto anteriormente em quantidade suficiente para demonstrar a especialização; ou 
b) realizou objeto similar, permitindo-se inferir que em razão desse fato é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto. 
§ 4º Na contratação direta de que trata o inciso IV do caput, deverá ser demonstrada a relação de pertinência 
entre os fatores que provam a notoriedade especialização e a singularidade do objeto. 
§ 5º É vedado promover a contratação direta, no caso do inciso IV, para a execução de serviços técnicos 
profissionais especializados relacionados, direta ou indiretamente, a obras e serviços de engenharia ou 
arquitetura, ressalvados os casos singulares devidamente motivados e aprovados por consulta prévia ao Tribunal 
de Contas competente. 
 

SEÇÃO III – DA DISPENSA 
 
Art. 57. É dispensável a licitação: 
I - para a contratação de obras e serviços de engenharia, em valor de até R$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil 
reais), 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; 
II - para a contratação de outros serviços e compras, em valor de até R$ 80.000,00(oitenta mil reais), desde que 
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
III - quando, mantidas na contratação todas as condições definidas no edital de certame realizado há menos de 1 
(um) ano, verificar-se que: 
a) na licitação, não foram apresentadas propostas válidas; 
b) as propostas apresentadas consignavam preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou eram 
incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes; ou 
c) o licitante vencedor não compareceu para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente ou, ainda, 
deu causa à rescisão contratual, hipóteses em que a Administração poderá firmar contrato com os licitantes 
remanescentes, observadas a ordem de classificação e as condições oferecidas pelo licitante vencedor. 
IV - quando a contratação tiver por objeto: 
a) bens 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; 
b) bens e serviços, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as 
condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração Pública; 
c) bens, insumos e serviços destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica; 
d) serviços e equipamentos destinados à transferência de tecnologia para o licenciamento de direito de uso ou de 
exploração de criação protegida com Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento; 
e) as atividades reguladas no art. 3º, no inciso I do art. 4°, no art. 5° e no art. 20 da Lei nº 10.973, de 2 dezembro 
de 2004; 
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f) hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos 
licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
g) bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade 
tecnológica e defesa nacional, 
h) 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, autorizada por ato do Comandante da Força militar; 
i) bens e 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 militar; 
j) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos 
ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento; 
V - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo 
Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos Comandos das Forças ou dos demais Ministérios; 
VI - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, ou de grave perturbação da ordem; 
VII - 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 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
VIII - na contratação de entidade integrante da Administração Pública, criada com o fim exclusivo de atendê-la, 
desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado; 
IX - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento; 
X - na celebração de contrato entre empresa pública ou sociedade de economia mista e as respectivas 
subsidiárias, controladas ou sociedades de propósito específico por elas controladas, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado. 
XI - 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; 
XII - na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de 
Saúde - SUS, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes 
produtos durante as etapas de absorção tecnológica. 
§ 1º Em relação ao valor, para fins de aferição de atendimento ao limite referido nos incisos I e II deste artigo, 
deve ser observado o somatório: 
I - do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora; 
II - da despesa realizada no mesmo subelemento, o gasto com objetos de mesma natureza, como tal entendidos 
os que dizem respeito a contratações no mesmo ramo de atividade. 
§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão dobrados para compras, obras e serviços 
contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
§ 3º A desídia ou omissão do agente público que der causa à contratação direta com base no incisoVII será 
punida na forma do art. 11, VIII, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 
 

CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES 
 

Art. 58. São procedimentos auxiliares das contratações ou licitações regidas pelo disposto nesta Lei: 
I - credenciamento; 
II - pré-qualificação; e 
III - sistema de registro de preços. 
§ 1º Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em 
regulamento. 
§ 2º O julgamento que decorrer dos sistemas auxiliares de licitação previstos pelos incisos II e III do caput segue 
o mesmo procedimento das licitações. 
 

SEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO 
 
Art. 59. O credenciamento é o processo administrativo de chamamento público destinado à contratação de 
serviços junto a todos os que satisfaçam os requisitos definidos pela Administração. 
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§ 1º O credenciamento é indicado quando: 
I - o mesmo objeto puder ser realizado simultaneamente por todos os que desejarem contratar com a 
Administração e preencherem os requisitos de habilitação, especialmente quando a escolha, em cada caso 
concreto, do fornecedor do produto ou prestador do serviço não incumbir à própria Administração; 
II - a contratação simultânea do maior número possível de interessados atender em maior medida o interesse 
público. 
§ 2º O pagamento dos credenciados é realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor predefinido 
pela Administração, que deverá ser compatível com os preços praticados no mercado, sendo admitida a 
utilização de tabelas de referência para sua determinação. 
§ 3º No credenciamento, o edital deverá prever: 
I - o período de inscrição, o qual poderá ter termo definido ou ser permanentemente aberto; 
II - o termo de referência ou projeto completo e os critérios técnicos que utiliza para habilitação, julgamento e 
contratação; 
III - o prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis, entre a publicação do edital e a apresentação da documentação; 
IV - regras que evitem o tratamento discriminatório, pela Administração, no que se refere aos procedimentos de 
credenciamento e contratação decorrentes; 
V - validade de até 1 (um) ano, admitida a prorrogação: 
a) para os que tiverem interesse após esse prazo; e 
b) com reabertura de prazo para novas inscrições. 
 

SEÇÃO II - DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
 
Art. 60. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo destinado a selecionar previamente: 
I - licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitações vinculadas a 
programas de obras ou de serviços objetivamente definidos; 
II - obras, bens e serviços a serem contratados em futura licitação. 
§ 1º A pré-qualificação pode ser aberta a licitantes ou a produtos, observando-se o seguinte: 
I - na pré-qualificação aberta para licitantes, podem ser dispensados os documentos que já constarem do registro 
cadastral; 
II - na pré-qualificação aberta aos produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. 
§ 2º A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação pode ser restrita aos licitantes ou aos objetos 
pré-qualificados, admitidos novos licitantes desde que comprovem as condições de habilitação exigíveis 
adquiridas em prazo superior a 12 (doze) meses. 
§ 3º Constará do edital referente ao procedimento da pré-qualificação: 
I - o período de inscrição e o prazo até a apresentação da documentação, que não poderá ser inferior a 15 
(quinze) dias; 
II - as informações mínimas necessárias para definição do objeto e, se possível, o termo de referência, o 
anteprojeto ou o projeto completo; 
III - a modalidade, o tipo, a forma da futura licitação e os critérios que utilizará para julgamento; 
§ 4º Os produtos e serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da Administração. 
§ 5º A apresentação de documentos faz-se perante o órgão ou comissão indicada pela Administração, que deve 
examiná-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ordenando as correções e reapresentação de documentos, quando 
for o caso, visando a ampliação da competição. 
Art. 61. É obrigatória a divulgação dos interessados que forem pré-qualificados. 
 

SEÇÃO III – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Art. 62. O edital para licitação por registro de preços, comum ou permanente, observará as regras gerais de 
licitação e deverá dispor ainda sobre: 
I - as especificidades na definição do certame e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que 
poderá ser adquirida; 
II - a quantidade mínima, a ser cotada, de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida; 
III - a possibilidade de prever preços diferentes: 
a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes; 
b) em razão da forma e do local de acondicionamento; 
c) quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote; 
d) por outros motivos justificados no processo. 
IV - a possibilidade de o licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, 
obrigando-se nos limites dela; 
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V - o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou maior desconto sobre tabela de preços 
praticados no mercado; 
VI - as condições para alteração de preços registrados; 
VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, até o limite de 5 (cinco), desde que aceitem 
cotar o objeto com preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a 
ordem de classificação; 
VIII - a vedação a que o órgão ou entidade participe de mais de uma ata de registro de preços com o mesmo 
objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado 
preços inferiores; 
IX - as hipóteses de cancelamento da Ata de Registro de Preços e suas consequências. 
§ 1º É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a 
ser adquirido, apenas nas seguintes situações: 
I - quando for a primeira licitação para objeto e o órgão ou entidade não possuir registro de demandas anteriores; 
II - no caso de alimentos perecíveis; 
III - nos casos em que serviços estejam integrados a fornecimento de bens. 
§ 2º Na situação referida no § 1º, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e vedada a participação 
de outros órgãos ou entidades na ata. 
§ 3º O registro de preços pode ser permanente se o edital previr : 
I - a atualização dos preços, em período não superior a um ano, pela reabertura da fase de lances; 
II - a possibilidade de participação de novos licitantes, condicionada apenas à obtenção, pelos mesmos 
mecanismos de senha e código de acesso para ingresso no sistema ou prévia habilitação em pré-qualificação, 
anualmente renovada; 
III - a comunicação, por aviso periodicamente publicado, da data para atualização; 
IV - a possibilidade, nas futuras atualizações, de alteração da quantidade e qualidade dos objetos, bem como de 
inclusão de novos itens, observado o art. 64. 
§ 4º No caso de licitação para registro de preços permanente - SRPP, o aviso para atualização de preços deverá 
dispor sobre: 
I - a data, hora e local para reabertura da fase de lances e onde se encontra a tabela atualizada de necessidades da 
Administração; 
II - o prazo mínimo de cinco dias úteis entre a data do aviso e o evento de atualização; 
III - o local em meio eletrônico e de fácil acesso onde serão informadas as condições de habilitação exigidas para 
se participar das próximas atualizações de preços. 
Art. 63. A existência de preços registrados implica compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, 
mas não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de certame específico para a aquisição 
pretendida, desde que devidamente motivada. 
Art. 64. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual 
período, desde que comprovado o preço vantajoso. 
Parágrafo único. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as 
disposições nela contidas. 
Art. 65. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro 
de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos: 
I - existência de projetos padronizados, sem complexidade técnica e operacional; 
II - necessidade permanente ou frequente das obras ou serviços a serem contratados. 
Art. 66. Incumbe ao órgão gerenciador, previamente ao certame de que trata esta Seção, realizar procedimento 
público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar a participação de outros 
órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de contratação. 
§ 1º As contratações com base na ata de registro de preços somente poderão ser efetuadas pelos órgãos 
gerenciador e participantes, salvo em casos devidamente justificados, inclusive quanto a não participação 
conforme o disposto no caput. 
§ 2º O procedimento do caput é dispensável quando o órgão gerenciador for o único contratante. 
 

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES SETORIAIS 
SEÇÃO I - DAS COMPRAS 

 
Art. 67. O planejamento de compras deve considerar a expectativa de consumo anual e observar ainda o 
seguinte: 
I - submissão às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; 
II - processamento por meio de sistema de registro de preços, preferencialmente; 
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III - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
estimação, admitido o fornecimento contínuo; 
IV - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material; 
V - atendimento aos princípios: 
a) da padronização, considerando a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho; 
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso; e 
c) da responsabilidade fiscal, mediante a verificação da despesa estimada com a prevista no orçamento. 
§ 1º O Termo de referência deverá conter as seguintes informações: 
I - indicação do produto, a partir do catálogo definido como padrão pela Administração, preferencialmente, ou a 
especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca; 
II - definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas; 
III - locais de entrega dos produtos; 
IV - regras específicas para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso; 
V - indicação das condições de manutenção, assistência técnica e garantia exigidas; e 
VI - detalhamento de forma suficiente a permitir a elaboração da proposta, com características que garantam a 
qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. 
§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, devem ser considerados: 
I - a divisão do objeto em lotes, de modo a viabilizar a entrega dos lotes de produtos pelo fornecedor; 
II - a necessidade de aproveitar as peculiaridades do mercado local, visando a economicidade, sempre que 
possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e 
III - o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração do mercado. 
§ 3º O parcelamento não será adotado quando: 
I - a economia de escala recomendar a compra do mesmo item do mesmo fornecedor; 
II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto 
do objeto pretendido; 
III - em decorrência de processo de padronização ou de escolha de marca, que leve a fornecedor exclusivo. 
Art. 68. A indicação de marca, no instrumento convocatório, é permitida quando houver necessidade de 
padronização ou quando a mesma indicar características e qualidades que distinguem o objeto quanto ao uso 
pretendido de outros disponíveis no mercado, observado, inclusive, aspectos relacionados à durabilidade. 
Parágrafo único. É permitido indicar marca ou modelo também quando a descrição do objeto a ser licitado puder 
ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo aptos a servir como referência, 
situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”. 
Art. 69. A exclusão de marca ou produto, a critério da Administração, é permitida quando decorrente de pré-
qualificação de objeto ou quando for indispensável para melhor atendimento do interesse público, comprovado 
mediante justificativa técnica. 
Art. 70. A prova de qualidade do produto apresentado pelos proponentes como similares às marcas indicadas no 
edital é admitida por qualquer um dos seguintes meios: 
I - comprovação de que o produto se encontra de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos 
oficiais competentes ou pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou por outra entidade 
credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO; 
II - declaração de atendimento satisfatório emitido por outro órgão público que tenha adquirido o produto. 
§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a certificação da qualidade do produto 
por instituição credenciada pelo sistema Conmetro. 
§ 2º A Administração poderá, nos termos do instrumento convocátorio, oferecer protótipo do objeto pretendido e 
exigir amostras no ato do julgamento, para atender a diligência e após o julgamento da proposta, como condição 
para firmar contrato. 
§ 3º No interesse da Administração as amostras poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-
profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no instrumento convocatório. 
§ 4º O edital pode prever carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no 
caso de licitante revendedor ou distribuidor. 
Art. 71. O processo de padronização deverá conter: 
I - parecer técnico sobre o produto, considerando as especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de 
contratações anteriores, custo e condições da manutenção e garantia; 
II - despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão; e 
III - publicação em meio de divulgação oficial da síntese da justificativa e da descrição sucinta do padrão 
definido. 
§ 1º A decisão sobre padronização: 
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I - pode ser impugnada, no prazo de 10 (dez) dias da publicação, mediante a apresentação de prova, por laudo 
técnico de instituição oficial ou credenciada por órgãos oficiais, atestando que outros produtos apresentam as 
mesmas condições que justificaram a padronização; 
II - deve ser revista a cada 2 (dois) anos, visando aferir as novas condições do mercado. 
§ 2º É permitida a padronização com base em processos de outros órgãos públicos, devendo o ato que decidir 
pela adesão à outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da Administração, e 
publicado no meio de divulgação oficial. 
Art. 72. Quando houver possibilidade de compra ou de locação de bens, a aquisição deverá ser precedida de 
análise de economicidade e de estudo comparativo de viabilidade entre as opções. 
Art. 73. As compras sob encomenda observarão as regras das compras em geral e adicionalmente ao seguinte: 
I - as condições em que é permitido o pagamento antecipado; 
II - acompanhamento da fabricação ou montagem; 
III - o dever de indenizar a fabricação ou montagem quando a rescisão do contrato pela Administração, sem 
culpa da contratada, implicar perda da parte já realizada; 
Parágrafo único. O pagamento antecipado será permitido se caracterizada a necessidade de recursos ao 
fornecedor para viabilizar a produção de material ou equipamento, fora da linha de produção usual e com 
especificação singular, destinada a empreendimento específico, desde que autorizado pela autoridade máxima do 
órgão. 
 

SEÇÃO II - DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 
Art. 74. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas à: 
I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; 
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de 
licenciamento ambiental; 
III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, busquem a redução do consumo de 
energia e recursos naturais; 
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 
V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do 
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e 
VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§1º Os condicionantes e compensações previstos no Inciso II do caput, assim como por eventual impacto 
negativo sobre o patrimônio indicado no inciso V e sobre condições socioeconômicas, poderão ser incluídos no 
objeto da licitação do empreendimento, para o que deverão ser calculados com razoabilidade e guardar 
pertinência com o objeto do contrato, em condições a serem definidas por órgão público competente. 
§ 2º Salvo nos casos em que mudanças de projeto resultem em alteração do licenciamento ambiental, como 
disposto no art. 35, e após cumpridos os condicionantes previstos no § 1°, em nenhuma hipótese o contrato 
poderá ser suspenso por razões previstas neste artigo. 
Art. 75. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: 
I - empreitada por preço unitário; 
II - empreitada por preço global; 
III - contratação por tarefa; 
IV - empreitada integral; ou 
V - contratação integrada. 
§ 1º Serão adotados, preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo. 
§ 2º A adoção dos regimes discriminados nos incisos I e III deverá ser justificada nos autos do procedimento. 
§ 3º A referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtida a partir de custos unitários 
de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou na tabela do Sistema 
de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as 
dimensões geográficas. 
§ 4º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 3º deste artigo, a estimativa de 
custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente 
aprovada por órgãos ou entidades da Administração Pública federal, em publicações técnicas especializadas, em 
sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. 
§ 5º Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas onde for adotado o regime 
previsto no inciso V do caput deste artigo, deverá haver projeto completo aprovado pela autoridade competente, 
disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. 
§ 6º No caso de contratações realizadas pelos governos municipais, estaduais e do Distrito Federal, desde que 
não envolvam recursos do Orçamento da União, o custo global de obras e serviços de engenharia a que se refere 
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o § 3º deste artigo poderá também ser obtido a partir de outros sistemas de custos já adotados pelos respectivos 
entes e aceitos pelos respectivos tribunais de contas. 
§ 7º É vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia. 
Art. 76. A utilização da contratação integrada deverá ser técnica e economicamente justificada. 
§ 1º A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos completo e executivo, a 
execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 
§ 2º No caso de contratação integrada: 
I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos 
destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo: 
a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as definições 
quanto ao nível de serviço desejado; 
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega; 
c) a estética do projeto arquitetônico; e 
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos 
impactos ambientais e à acessibilidade; 
II - o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos valores 
pagos pela Administração Pública em serviços e obras similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida 
mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica, considerados os riscos alocados; 
III - será adotado o critério de julgamento de técnica e preço. 
§ 3º Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com metodologias 
diferenciadas de execução, o instrumento convocatório estabelecerá critérios objetivos para avaliação e 
julgamento das propostas. 
§ 4º Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a alteração do preço contratual, exceto 
nos seguintes casos: 
I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e 
II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos 
da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do 
contratado, observados os limites previstos quanto acréscimos contratuais previstos nesta Lei. 
Art. 77. É permitido o uso da modalidade de pregão para a licitação de obras e serviços de engenharia comuns. 
 

SEÇÃO III - DOS SERVIÇOS EM GERAL E DA LOCAÇÃO DE I MÓVEIS 
 
Art. 78. Os serviços somente podem ser licitados quando houver: 
I - projeto completo ou termo de referência, do que deve constar unidades de medida para fins de remuneração, 
quantitativos e planilhas de encargos e especificidades no caso de mão de obra que cumpra jornada no órgão; 
II - atendimento aos princípios: 
a) da padronização, considerando a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho; e 
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. 
Parágrafo único. Na aplicação do princípio do parcelamento referente a serviços devem ser considerados: 
I - a responsabilidade técnica; 
II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do 
objeto em itens; 
III - a necessidade de aproveitamento das peculiaridades do mercado local e da participação dos beneficiários do 
direito de preferência, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade e de economia; 
IV - o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração do mercado. 
Art. 79. Nas contratações de serviços terceirizados é vedado: 
I - a indicação, pela Administração ou seus agentes: 
a) de pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado; 
b) de salário a ser pago, pelo contratado, inferior ao definido em lei ou ato normativo; 
c) de salário superior ao pago para funções assemelhadas, com igual qualidade, na Administração; 
II - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário dos fornecedores; 
III - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 
IV - demandar aos funcionários dos fornecedores execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; 
V - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração Pública na gestão interna 
da contratada. 
VI - à empresa prestadora de serviços, contratar cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos ou empregos de confiança, de natureza 
especial ou eletiva, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação. 
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Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica aos casos de inexigibilidade de licitação com 
contratação de notórios especialistas. 
Art. 80. Observadas as disposições da contratação dos serviços em geral e as vedações a terceirização, os 
serviços contínuos devem: 
I - ser licitados pelo critério de julgamento do menor preço ou maior desconto; 
II - ter plano de transferência de conhecimento e, se for o caso, também de plano de transição contratual; 
§ 1º A duração de contratos de serviços contínuos poderá ser dimensionada pelo prazo de até sessenta meses, 
com repactuação anual da mão-de-obra e reajuste dos demais insumos, quando comprovada a necessidade por 
meio de índices oficiais, previstos em edital. 
§ 2º Para a qualificação econômico-financeira, na licitação para serviços continuados será admitida a exigência 
de patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor total dos contratos firmados pela licitante com a 
Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação. 
Art. 81. A Administração Pública poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou 
instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique perda de economia de escala, quando: 
I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado; ou 
II - a múltipla execução for conveniente para atender à Administração Pública. 
§ 1º Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a Administração deverá manter o controle individualizado da 
execução do objeto contratual relativamente a cada uma das contratadas. 
§ 2º O disposto no caput não se aplica a obras e serviços de engenharia 
Art. 82. A locação de imóvel deve ser precedida de licitação, atendidos os seguintes requisitos: 
I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação e dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às 
necessidades de utilização, e o prazo de amortização dos investimentos; 
II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. 
 

SEÇÃO IV - DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 
 
Art. 83. Observadas as disposições da contratação dos serviços em geral e as vedações a terceirização, quanto 
aos serviços técnicos profissionais especializados: 
I - é obrigatório plano de transferência de conhecimento e, se for o caso, plano de transição contratual; 
II - no caso de serviços jurídicos de contencioso administrativo ou judicial, o prazo da contratação poderá ser 
estipulado pelo tempo que durar a causa, caso em que a continuidade será previamente auditada, quanto a 
qualidade, zelo e viabilidade de transição contratual. 
Parágrafo único. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados deverão ser escolhidos mediante a realização de concurso ou licitados pelo 
critério de julgamento de “técnica e preço”. 
Art. 84. A Administração somente poderá contratar, pagar, premiar ou receber serviço técnico profissional 
especializado, inclusive projetos, após negociar os respectivos direitos patrimoniais a ele relativos. 
§ 1º A partir da cessão dos direitos a Administração poderá utilizá-los de acordo com o previsto no regulamento 
de concurso ou no contrato. 
§ 2º Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos 
direitos deve incluir o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à 
tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 
§ 3º Na alteração de projeto ou serviço técnico especializado deverão ser observadas as disposições da Lei 
Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e do art. 18 da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
§ 4º Discordando o autor do projeto original das modificações realizadas, assiste-lhe o direito a repúdio da 
criação, que deverá merecer a mesma publicidade do ato inicial. 
§ 5º A empresa de prestação de serviços técnicos especializados deve apresentar relação de integrantes de seu 
corpo técnico em procedimento licitatório ou de contratação direta e garantir que os referidos integrantes 
realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 
 

SEÇÃO V – DOS BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
Art. 85. Na contratação de bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação é vedada a contratação 
de: 
I - todo o conjunto dos serviços de tecnologia da informação de um órgão ou entidade em um único contrato; 
II - mais de uma solução de tecnologia da informação em um único contrato. 
§ 1º O suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade dos serviços de tecnologia da 
informação poderão ser objeto de contratação, desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão ou 
entidade. 
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§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o serviço for prestado por empresas públicas de 
Tecnologia da Informação que tenham sido criadas para este fim específico, devendo acompanhar o processo a 
justificativa da vantajosidade para a Administração. 
§ 3º Na licitação para a contratação dos serviços indicados nesta Seção, aplica-se o disposto no § 2° do art. 80. 
§ 4º Quando a avaliação de propostas incluir testes, homologação de amostras ou demonstrações de qualquer 
tipo, o procedimento deverá estar previsto em edital, com indicação dos critérios de valoração técnica, e será 
conduzido com publicidade e ampla transparência. 
Art. 86. O Termo de Referência ou projeto completo, a critério do Requisitante do Serviço, será disponibilizado 
em consulta ou audiência pública para que se possa avaliar a completude e a coerência da especificação dos 
requisitos e a adequação e a exequibilidade dos critérios de aceitação. 
§1º Os bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação especiais deverão ser escolhidos mediante 
concurso ou licitados pelo tipo “técnica e preço”, em que serão observados o seguinte: 
I - é vedado incluir critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente relacionados com os requisitos da 
solução de tecnologia da informação a ser contratada ou que frustrem o caráter competitivo do certame, bem 
como fixar os fatores de ponderação das propostas técnicas e de preço sem justificativa; 
II - o edital deve incluir, para cada atributo técnico da planilha de pontuação, sua contribuição percentual com 
relação ao total da avaliação técnica e dispor sobre a avaliação do impacto da pontuação atribuída em relação ao 
total, observando a relevância dos critérios de maior peso e se a ponderação atende ao princípio da razoabilidade. 
§2º A indicação de marca será admitida a partir de parecer técnico que explicite patente necessidade de 
padronização, considerando especificidades do bem ou do serviço, quanto a desempenho, necessidade de 
integração, custo de propriedade e condições de manutenção e garantia 
Art. 87. Os critérios e parâmetros para avaliação das propostas técnicas e de preço serão estabelecidos no ato 
convocatório da licitação, levando em consideração o seguinte: 
I - as notas atribuídas às propostas técnicas serão obtidas a partir de critérios objetivos relativos a prazo de 
entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade, desempenho e garantia técnica, além de 
outros estabelecidos em decreto do Poder Executivo, permitindo-se o uso de fatores de ponderação para cada um 
desses itens; 
II - os critérios de pontuação técnica e suas ponderações deverão possuir pertinência e compatibilidade com os 
atributos técnicos do objeto licitado, sendo vedada a adoção, para esse fim, de critérios destinados à verificação 
de condições de habilitação do licitante ou que já tenham sido utilizados para essa finalidade no âmbito da 
respectiva licitação. 
 

CAPÍTULO VI– DOS CONVÊNIOS 
 
Art. 88. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de 
prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pelo ente interessado, o qual deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 
I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para 
complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento 
recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 
§ 2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dele dará ciência ao respectivo Poder Legislativo. 
§ 3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto 
nos casos a seguir, em que essas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades: 
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação de parcela anteriormente recebida, na forma 
da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela 
entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da 
Administração Pública; 
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento 
das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de 
Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento 
do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas; 
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III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos 
ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. 
 

CAPÍTULO VII– DA ALIENAÇÃO DIRETA 
 
Art. 89. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
I - quando imóveis, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de licitação na modalidade de 
leilão, dispensada esta nos seguintes casos: 
a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera 
de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos de atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, desde que haja compatibilidade de valor, segundo avaliação prévia; 
d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo; 
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de 
bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas 
habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
Administração Pública; 
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, 
mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal 
atribuição; 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de 
bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) 
e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública; 
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na 
Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha 
(mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; 
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública; 
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica; 
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 
e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Administração Pública, em virtude de suas 
finalidades; 
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização 
previsível por quem deles dispõe. 
§ 1º Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua 
doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. 
§ 2º A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, 
dispensada licitação, quando o uso destinar-se: 
I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel; 
II - a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja 
implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural 
situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um) módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, desde que 
não exceda 1.500ha (mil e quinhentos hectares); 
§ 3º As hipóteses do inciso II do § 2º ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos 
seguintes condicionamentos: 
I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de 
dezembro de 2004; 
II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da 
regularização fundiária de terras públicas; 
III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-contempladas na lei agrária, nas leis de destinação 
de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; e 
IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade, 
ou necessidade pública ou interesse social. 
§ 4º A hipótese do inciso II do § 2º deste artigo: 
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I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente a sua 
exploração mediante atividades agropecuárias; 
II - fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos hectares, vedada a 
dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; 
III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do caput 
deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste parágrafo. 
§ 5º Entende-se por investidura, para os fins desta lei: 
IV - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área 
esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não 
ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços, 
previsto nesta lei; 
V - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis para fins 
residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis 
na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. 
§ 6º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo 
de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de 
interesse público devidamente justificado; 
§ 7º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de 
financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em 
favor do doador. 
§ 8º Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite máximo 
permitido para dispensa de licitação de bens e serviços, previsto nesta lei, a Administração poderá permitir o 
leilão. 
Art. 90. Para a venda de bens imóveis, será ainda observado o seguinte: 
I - a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) da avaliação; 
II - será concedido o direito de preferência ao licitante que ocupe o imóvel objeto da licitação, desde que 
participe do certame, submetendo-se a todas as demais regras editalícias, e que comprove a efetiva ocupação do 
imóvel. . 
Art. 91. Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou 
de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 
I - avaliação dos bens alienáveis; 
II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 
III - adoção do procedimento licitatório. 
 

CAPÍTULO VIII - DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO 
 
Art. 92. Cabe à autoridade competente para homologar a licitação: 
I - revogá-la por razões de interesse público, devendo provar no processo que o motivo decorre de fato 
superveniente, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 
II - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre presente ilegalidade 
insanável, procedendo de ofício ou por provocação de terceiros; 
§ 1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade: 
I - não gera obrigação de indenizar, ressalvada a possibilidade de licitante provisoriamente declarado vencedor 
provar assunção de obrigações e mobilização; 
II - implica a nulidade do contrato decorrente; 
III - enseja a apuração de responsabilidade. 
§ 2º Nos casos de anulação e revogação deve ser assegurada a prévia manifestação dos interessados no 
procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se aos casos de contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. 
Art. 93. A ordem de suspensão cautelar da licitação ou da execução do contrato é privativa da própria 
Administração, dos Tribunais de Contas e do Poder Judiciário, e sempre que for expedida deverá ser 
acompanhada de análise de impacto em que tenham sido ponderadas alternativas consideradas viáveis, com a 
avaliação de custo benefício de 
cada uma, de modo a indicar que a paralisação é a que melhor atende ao interesse público. 
§ 1º A ordem de suspensão cautelar expedida pelo Tribunal de Contas, pela autoridade administrativa ou por 
órgão do Ministério Público que a requerer em juízo definirá objetivamente: 
I - as causas da ordem de suspensão; 
II - as condições para o prosseguimento da licitação, ou alternativamente, a ordem para anulação da licitação, por 
vício de legalidade; 
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§ 2º O órgão que receber a ordem de suspensão terá o prazo de trinta dias para: 
I - informar o acatamento da determinação, as providências que foram adotadas, inclusive quanto à eventual 
desmobilização, e, se for o caso, como procederá a apuração de responsabilidade; 
II - apresentar recurso à decisão. 
§ 3º Os editais que forem disponibilizados, previamente à abertura da sessão, por período superior a noventa 
dias, após notificação expressa ao órgão de controle, não poderão ter as respectivas licitações suspensas por 
inconformidades do edital. 
§ 4º Não atendido prazo assinado com a determinação para a suspensão de contrato, deverá ser o fato noticiado 
ao respectivo Poder Legislativo para deliberação em caráter de urgência. 
§ 5º Equipara-se a suspensão cautelar do contrato, para os fins e efeitos deste artigo, com os mesmos requisitos e 
consequências a ordem de suspensão do pagamento ou da execução. 
§ 6º É nula a ordem de suspensão da licitação ou do contrato que não preencher os requisitos definidos neste 
artigo. 
 

CAPÍTULO IX - DOS CONTRATOS 
 
Art. 94. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. 
§ 1º 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. 
§ 2º Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que 
os autorizou e da respectiva proposta. 
Art. 95. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os 
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 
definitivo, conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria 
econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem 
oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamentos; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu e à proposta do licitante 
vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
§ 1º Os contratos para execução de obras ou serviços de engenharia, bem como aqueles que envolvam 
fornecimentos complexos ou serviços de longa duração, deverão conter cláusula estipulando a divisão expressa 
de riscos entre as partes, na qual constem todos os riscos qualificados, a parte responsável por cada qual e a 
motivação e justificativa para sua alocação a uma ou outra parte. 
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas 
domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da 
Administração para dirimir qualquer questão contratual. 
§ 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da 
arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado, Distrito Federal ou Município, as características e os 
valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
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II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária. 
§ 2º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos 
financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, a 
garantia a que se refere o caput deste artigo será de 30%. 
§ 3º Nas contratações em que não estiver caracterizado o previsto pelo § 2º, a garantia poderá variar entre 10% e 
30%. 
§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída ao longo da fiel execução do contrato e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
§ 5º Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará 
depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. 
§ 6º É vedada a exigência de seguro em licitações que se destinem a compras que não demandem pagamentos 
antecipados, salvo por motivo justificado constante do instrumento convocatório. 
§ 7º Nos casos em que o seguro-garantia for adotado, poderá ser exigida cláusula que vincule a seguradora à 
assunção das obrigações contratadas. 
Art. 97. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais 
poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração; 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que deverão ter a sua duração dimensionada 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, admitida a prorrogação se 
houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório, limitada sua duração 
a sessenta meses. 
III - aos bens a serem fornecidos de forma contínua, que poderão ter sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a (60) sessenta meses. 
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo 
prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato. 
V - às hipóteses de inexigibilidade e de dispensa previstas que envolvam imóveis, aquisições pelas Forças 
Armadas, e matéria relacionada à pesquisa científica e tecnológica, cujos contratos poderão ter vigência por até 
120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da Administração. 
§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 
Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. 
§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 
§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de 
que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. 
§ 5º A prévia pesquisa de preço e a análise de vantajosidade são requisitos essenciais para justificar a 
prorrogação de que trata o Inciso III do caput. 
Art. 98. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em 
relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
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V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 
contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 
§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas 
sem prévia concordância do contratado. 
§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas 
para que se mantenha o equilíbrio contratual. 
Art. 99. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos 
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto 
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 
Art. 100. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 
imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo 
que lhe deu origem. 
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas 
compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 10% do indicado para dispensa 
para outros serviços e compras, conforme previsto nesta Lei. 
Art. 101. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que 
autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 
§ 1º A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos nas formas previstas nesta Lei, 
qualquer que seja o seu valor e ainda que sem ônus, é condição indispensável para sua eficácia e será 
providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de vinte dias dessa data. 
§ 2º A publicidade de que trata o § 1º deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor 
artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê individual do artista, dos músicos ou banda, 
quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e demais despesas 
específicas. 
§ 3º No caso de obras, a Administração disponibilizará em seu sítio eletrônico oficial os quantitativos e os preços 
unitários e totais que contratar, até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato e, na conclusão deste, em até 60 
(sessenta) dias, os quantitativos executados e os preços praticados. 
Art. 102. O instrumento de contrato é facultativo nos casos de dispensas previstas nesta Lei em razão de valor e 
nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, 
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 
§ 1º A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. 
§ 2º Em carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou 
outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 95 desta lei. 
§ 3º Aplica-se as sanções dispostas nesta Lei e em demais normas gerais, no que couber: 
I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais 
cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; 
II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público. 
§ 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens 
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
Art. 103. É permitido a qualquer pessoa o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo 
licitatório e a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. 
Art. 104. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei. 
§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação relativa prevista nesta Lei. 
§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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Art. 105. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 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, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
quantitativas que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
§ 2º A soma algébrica dos acréscimos e supressões decorrentes do estabelecido na alínea I não poderá exceder os 
limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes. 
§ 3º Se o contrato não houver contemplado preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante 
acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo. 
§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no 
local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
§ 7º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, 
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento. 
§8º Somente caberá recomposição do equilíbrio contratual em função do acréscimo de custos relacionados à 
remuneração de mão de obra quando os direitos trabalhistas geradores dos custos decorrerem de normas 
constitucionais, legais ou infralegais, convenções coletivas ou termos de ajuste de conduta vigentes após a data 
da entrega das propostas. 
Art. 106. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se 
existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado 
motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade máxima do órgão. 
Art. 107. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, denominado gestor de contrato, que poderá ser auxiliado por fiscal de contrato da área 
requisitante, fiscal de contrato administrativo e fiscal de contrato técnico, sendo permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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Art. 108. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para 
representá-lo na execução do contrato. 
Art. 109. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 
Art. 110. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
Art. 111. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato. 
§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
§ 2º A Administração poderá exigir, também, seguro para garantia de pessoas e bens, devendo essa exigência 
constar do edital da licitação ou do convite. 
§ 3º A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
§ 4º É permitida a retenção relativa aos tributos e às contribuições de seguridade social e trabalhistas, na forma 
da regulamentação específica a ser aprovada pelos órgãos competentes. 
Art. 112. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 
Art. 113. Executado o contrato, o seu objeto, ou as etapas do mesmo, conforme previsão editalícia, será recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, e após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 109 desta Lei; 
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 
§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo 
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 
ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato. 
§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, salvo 
em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. 
§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, 
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que 
comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos, e a obrigação pecuniária 
decorrente será incluída na devida ordem cronológica para pagamento. 
Art. 114. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 
I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; 
II - serviços profissionais; 
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo. 
Art. 115. Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais 
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do 
contratado. 
Art. 116. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 
Art. 117. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. 
Art. 118. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da 
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
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V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus delegados e superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 107 desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido nesta Lei. 
XIV - salvo nas hipóteses em que decorrer de ato ou fato do qual tenha praticado, participado ou contribuído o 
contratado, assim como em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas pelo contratado até que seja normalizada a situação; 
XV - salvo nas hipóteses indicadas no inciso XIV, o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, ou a interrupção por mora da Administração em cumprir obrigação de fazer a ela atribuída pelo 
contrato pelo mesmo prazo, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato. 
XVIII - descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos XIV e XV deste artigo, caso o contratado opte pela suspensão de sua 
parcela de obrigações, a retomada do contrato após a purgação da mora de obrigação de fazer ou de pagar por 
parte da Administração dependerá da prévia recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 
Art. 119. A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do artigo anterior; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 
para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação. 
§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 118, sem que haja culpa do contratado, 
fica vedado à Administração contrair nova obrigação contratual com o mesmo objeto até que o contratado seja 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, em especial quanto a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização. 
§ 3º Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão da execução do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual período. 
Art. 120. A rescisão de que trata o inciso I do art. 119 acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 
sanções previstas nesta Lei: 
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 
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II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do 
contrato, necessários à sua continuidade; 
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos; 
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 
§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput fica a critério da Administração, que poderá 
dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 
§ 2º É permitido à Administração, no caso de recuperação judicial do contratado, manter o contrato, podendo 
assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 
§ 3º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
Ministro de Estado, ou do Secretário Estadual ou Municipal competente, conforme o caso. 
Art. 121. A fiscalização da execução dos contratos administrativos caberá ao Tribunal de Contas da respectiva 
esfera federativa do órgão ou entidade pública contratante, sendo vedada a ingerência de órgão de controle de 
outra esfera da federação, salvo quando o contrato envolver recursos objeto de transferências orçamentárias 
voluntárias. 
 

CAPÍTULO X – DOS PAGAMENTOS E GARANTIAS 
 
Art. 122. No dever de pagamento pela Administração serão observadas a estrita ordem cronológica para cada 
fonte diferenciada de recursos e previstas sanções administrativas e criminais impostas ao ordenador de despesa 
que der causa à violação da cronologia dos pagamentos, retenção abusiva e ineficácia das garantias. 
Parágrafo único. Poderá ser previsto pagamento em conta vinculada, desde que expresso em edital. 
Art. 123. Quando o objeto do contrato for a compra por encomenda ou obra de grande vulto o contrato deverá 
prever o pagamento ao contratado mediante o depósito em conta vinculada, com rendimentos em favor da 
Administração. 
§ 1º Também deve haver garantia com pagamento em conta vinculada quando: 
I - a Administração exigir garantia superior a 10% (dez por cento); 
II - o edital estabelecer outras situações que a critério da Administração mereça igual tratamento. 
§ 2º A conta será específica a um único contrato, previamente definido, e visará, observada a previsão editalícia, 
o pagamento: 
I - integral do objeto; ou 
II - o valor da despesa correspondente ao exercício financeiro, vinculada apenas à execução satisfatória e ao 
recebimento parcial da etapa ou definitivo do objeto. 
§ 3º A ordem de pagamento será liberada apenas pelo gestor do contrato ou ordenador de despesas, 
imediatamente após o recebimento do objeto, observado o disposto no art. 113. 
Art. 124. Havendo controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a 
parcela incontroversa deve ser liberada no prazo previsto para pagamento, e a parcela controvertida depositada 
em conta vinculada. 
Art. 125. O atraso de pagamento ou a violação da ordem cronológica implicam a irregularidade das contas dos 
gestores responsáveis, sem prejuízo de outras sanções, e a retenção abusiva de pagamento implica ato de 
improbidade administrativa. 
§ 1º Sem prejuízo da atuação do controle externo, a verificação e o controle do disposto neste artigo incumbem 
ao órgão de controle interno, que deve informar a ocorrência de atraso, retenção e violação à ordem cronológica 
de pagamentos ao dirigente máximo do órgão, no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência. 
§ 2º Aplica-se o disposto no caput quando for devida a garantia ou o pagamento em conta vinculada e a 
Administração descumprir a norma. 
Art. 126. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração 
variável vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de 
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. 
§ 1º Quando previsto Acordo de Níveis de Serviço – ANS - é permitido pagamento de premiação pela qualidade 
e redução de valores, em relação à proposta apresentada. 
§ 2º O pagamento pode ser ajustado em base percentual sobre valor economizado em determinada despesa, 
quando o objeto do contrato visar a implantação de processos de racionalização ou eficientização, hipótese em 
que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica. 
§ 3º A utilização da remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela 
Administração Pública para a contratação. 
 

CAPÍTULO XI – DA PUBLICIDADE 
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Art. 127. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de pré-qualificação disciplinados por esta 
Lei, sendo acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 
respectiva abertura, ao orçamento da Administração, quando não houver previsão para sua divulgação, de acordo 
com o previsto nesta Lei, e ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado, 
Art. 128. Os prazos para apresentação de propostas, contados a partir da data de publicação do instrumento 
convocatório, serão os seguintes: 
I - para aquisição de bens: 
a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou pelo maior desconto; e 
b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso; 
II - para a contratação de serviços e obras: 
a) 30 (quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou pelo maior desconto; e 
b) acima de 30 (trinta) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso; 
III - para licitações em que se adote o critério de julgamento pela maior oferta: 15 (dias) dias úteis; e 
IV - para licitações em que se adote o critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, pela 
melhor técnica ou em razão do conteúdo artístico: nunca inferior a 45 (quarenta e cinco) dias úteis. 
V - nas licitações em que houver regime de contratação integrada: nunca inferior a 60 (sessenta) dias úteis. 
§ 1º A publicidade a que se refere este Capítulo, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos 
fornecedores, cadastrados ou não, será realizada mediante divulgação em sítio eletrônico oficial de divulgação de 
licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório, com publicação de resumo do objeto 
publicado nos seguintes meios: 
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas 
por instituições federais; 
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por 
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; 
§ 2º No caso de parcelamento do objeto, deverá ser considerado, para fins da aplicação do disposto no § 1º deste 
artigo, o valor total da contratação. 
§ 3º As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e 
procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 
 

CAPÍTULO XII - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUG NAÇÕES E RECURSOS 
 
Art. 129. Dos atos da Administração Pública decorrentes da aplicação desta Lei caberão: 
I - pedidos de esclarecimento e impugnações ao instrumento convocatório no prazo mínimo de: 
a) até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação para aquisição ou alienação 
de bens; ou 
b) até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação para contratação de obras 
ou serviços; 
II - recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em 
face: 
a) do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados ou inscrição em registro cadastral, sua 
alteração ou cancelamento; 
b) do julgamento das propostas; 
c) do ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
d) da anulação ou revogação da licitação; 
e) da rescisão do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
f) da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão para contratar com a Administração e declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; 
III - representações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação, relativamente a atos 
de que não caiba recurso hierárquico. 
88 
§ 1º Quanto aos recursos apresentados em face do que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput deste 
artigo, será observado o seguinte: 
I - a intenção de recorrer deve ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, iniciando-se o prazo para a 
apresentação das razões recursais previsto no inciso II do caput deste artigo na data de intimação ou da lavratura 
da ata da decisão que decidiu sobre a habilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º 
do art. 19 desta Lei, da decisão de julgamento; 
II - a apreciação se dará em fase única. 
§ 2º O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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§ 3º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data da intimação ou 
publicação que informe ter havido interposição de recurso. 
§ 4º É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
§ 5º Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
§ 6º Os prazos previstos nesta Lei iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do órgão 
ou entidade. 
§ 7º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, 
cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade. 
§ 8º Exauridos os recursos administrativos, com ampla divulgação aos licitantes o procedimento licitatório será 
encerrado e encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 
II - anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
III - revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 
IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 

CAPÍTULO XIII - DAS SANÇÕES 
SEÇÃO I - DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AOS AGENTES PÚBLICOS E LICITANTES 

 
Art. 130. Os agentes públicos e licitantes que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei, ou 
visando frustrar os objetivos da licitação ou fraudá-la, sujeitam-se às sanções aqui previstas, sem prejuízo das 
responsabilidades administrativa, civil e criminal que o seu ato ensejar. 
§ 1º Poderá ser equiparado a agente público o particular contratado direta ou indiretamente pela Administração 
Pública para auxiliar a comissão de licitação ou a fiscalização do contrato, quando perante terceiros agir como 
agente público. 
§ 2º A infração a esta Lei por particulares será apurada pela Administração em processo administrativo, com 
prazo de conclusão não superior a sessenta dias. 
§ 3º Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública não 
fazer acompanhar o relatório de auditoria ou inspeção a versão do acusado ou por qualquer modo impedir ou 
dificultar os meios de defesa ou recurso. 
Art. 131. As penalidades administrativas terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de 
não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 
Art. 132. São penalidades administrativas: 
I - advertência escrita; 
II - multa; 
III - suspensão para contratar com a Administração; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
§ 1º O particular pode ser punido com as sanções previstas neste artigo quando: 
I - tendo declarado que preenche as condições de habilitação, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documento falso; 
II - sendo vencedor de processo de seleção, se recusar injustificadamente a assinar, aceitar ou retirar o contrato 
ou o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, hipóteses em que se 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida. 
III - não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 
IV - quando contratado, deixar de cumprir obrigações impostas no contrato ou cumpri-las irregularmente; 
V - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
VI - fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
VII - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
VIII - der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 
IX - deixar de cumprir com os deveres definidos nesta Lei; 
X - agir de má-fé, violando deveres impostos em regulamento, edital ou contrato, ou abusando dos direitos. 
§ 2º O disposto nos incisos II e III do §1º não se aplica aos licitantes convocados após o prazo de validade da 
proposta. 
 

SEÇÃO II - DO PROCESSO PUNITIVO 
 
Art. 133. O processo punitivo será iniciado por despacho sucinto que aponte a infração cometida e o possível 
responsável, e a ordem de citação para resposta, sendo competentes para iniciar o processo punitivo: 
I - a autoridade máxima do órgão; 
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II - o responsável pela licitação; 
III - o gestor do contrato. 
Art. 134. São competentes para aplicar as sanções previstas nesta Lei: 
I - advertência: 
a) o responsável pela licitação; 
b) após assinado o contrato, o gestor do contrato ou, não tendo sido esse designado, a autoridade signatária do 
contrato. 
II - multa e suspensão para contratar com a Administração, a autoridade imediata e hierarquicamente abaixo da 
autoridade máxima; 
III - declaração de inidoneidade, para licitar e contratar com a Administração Pública, a autoridade máxima do 
órgão. 
Art. 135. A multa poderá ser moratória ou compensatória pela inexecução total ou parcial do objeto e se regula 
pelas seguintes disposições: 
I - poderá ser estabelecida em valor absoluto ou percentual; 
II - sendo moratória, poderá ser estabelecida em percentual crescente por dia de atraso; 
III - no caso de não pagamento voluntário, no prazo de cinco dias úteis após a imputação, a Administração 
poderá: 
a) descontar dos pagamentos eventualmente devidos; 
b) sendo de valor superior aos pagamentos eventualmente devidos, será descontada da garantia, a qual deverá ser 
imediatamente recomposta, sob pena de considerar-se a ausência de recomposição como inexecução contratual; 
IV - o pagamento total ou parcial da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique outras sanções previstas nesta Lei. 
§ 1º Não sendo viável a aplicação das regras para pagamento voluntário do inciso III do caput, o valor devido 
será cobrado judicialmente. 
§ 2º Quando o valor da multa não puder ser satisfeito na forma deste artigo e for antieconômica a cobrança, pode 
ser dispensado o processo de execução, ficando o fato anotado no Cadastro Nacional de Inadimplentes e 
Punidos. 
§ 3º Considera-se antieconômica a cobrança de valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
§ 4º O não pagamento da multa, independentemente do valor, implica a suspensão de direitos previstos nesta Lei, 
enquanto não for quitado o débito. 
§ 5º O mesmo valor percentual de multa pelo atraso por parte do contratado, na execução do objeto, será também 
imposto à Administração nos pagamentos devidos e realizados em mora. 
§ 6º A reciprocidade estabelecida no §5º independe de previsão no edital ou no contrato. 
Art. 136. As penalidades de suspensão para contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a Administração Pública restringem o exercício de direitos dos particulares e, a partir da 
ciência por esses, geram os seguintes efeitos imediatos: 
I - no curso de processo licitatório, a Administração inabilitará o licitante; 
II - antes da assinatura do termo de contrato, impedirá o licitante de firmá-lo; 
III - após a assinatura do termo de contrato, sua rescisão imediata ou sua manutenção até a conclusão de novo 
processo licitatório, ou ainda até que seja concluído o objeto nas hipóteses de execução já avançada. 
§ 1º A suspensão para contratar com a Administração tem prazo máximo de dois anos e efeitos restritos: 
I - ao âmbito da pessoa jurídica na qual se insere o órgão da Administração que aplicou a penalidade; e 
II - à pessoa jurídica punida. 
§ 2º A declaração de inidoneidade tem prazo máximo de cinco anos e efeitos: 
I - no âmbito de todos os órgãos públicos, inclusive concessionários e permissionários; 
II - estendido às: 
a) pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica que firmou o contrato ou participou da licitação, exceto os 
sócios cotistas minoritários que não participem da administração da empresa; 
b) pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior; 
c) pessoas jurídicas constituídas pelos sócios da empresa declarada inidônea. 
III - nas subcontratações promovidas pelos contratados da Administração. 
§ 3º A falsidade de declaração, comprovada em regular processo administrativo, implica a declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo de outras penalidades. 
Art. 137. O Tribunal de Contas da União, em coordenação com todos os tribunais de contas, coordenará a 
implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Inadimplentes e Punidos – CADIP. 
§ 1º As autoridades que aplicarem penalidades previstas nesta Lei deverão informá-las aos respectivos tribunais 
de contas, sob pena de ressalvas no julgamento das contas anuais e multa. 
§ 2º Extinta a penalidade, a informação deve ser excluída do CADIP. 
Art. 138. Extingue-se a penalidade: 
I - pelo decurso do prazo de seis meses da aplicação, no caso de advertência; 
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II - em dois anos do pagamento, no caso de multa; 
III - em cinco anos no caso de suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, com reabilitação parcial ou antes, a critério da autoridade que aplicou a sanção, se 
ocorrida a reabilitação integral. 
Art. 139. Sem prejuízo de outras disposições legais, poderá também o Tribunal de Contas competente proceder à 
aplicação das sanções de suspensão para contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a Administração Pública, observado o seguinte: 
I - a decisão pela aplicação da sanção deve ser adotada por dois terços do pleno do Tribunal de Contas, em 
processo no qual tenham sido garantidos o exercício do contraditório e da ampla defesa; 
II – a deliberação que aplicar a sanção será divulgada nos meios de publicidade oficial previstos nesta Lei; 
III - o inteiro teor da deliberação será comunicada à autoridade administrativa competente para implementar a 
sanção. 
 

SEÇÃO IV – DAS INFRAÇÕES PENAIS 
 
Art. 140. As infrações penais previstas nesta Lei abrangem os atos e contratos regulados por esta Lei. 
Art. 141. São crimes contra o dever de licitar: 
I - promover a contratação direta sem licitação fora das hipóteses previstas em lei; 
II - contrair obrigação sem a formalização da licitação ou da contratação direta, ressalvada a situação 
emergencial em que o tempo da formalização seja incompatível com o dever de atender a situação urgente. 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre o particular que tenha comprovadamente contribuído para a 
consumação da ilegalidade e beneficiado a si ou a outrem com a contratação direta sem licitação. 
Art. 142. São crimes contra a competitividade do processo licitatório: 
I - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 
procedimento licitatório público; 
II - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
III - devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo 
de devassá-lo: 
IV - elevar arbitrariamente os preços que habitualmente pratica, sem justificativa; 
V - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
VI - fraudar licitação pública, apresentando documento falso em licitação ou instrumento auxiliar; 
VII - criar ou assinar documento falso destinado a comprovar qualificação fiscal, técnica ou econômico 
financeira; 
VIII - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo. 
IX - Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 143. São crimes contra a regular execução do contrato: 
I - obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 
celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou 
nos respectivos instrumentos contratuais; 
II - manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração 
Pública; 
III - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em 
sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização; 
IV - vender, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
V - entregar uma mercadoria por outra ou alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
VI - tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: 
VII - alterar a execução financeira ou orçamentária impedindo a regular execução financeira de obrigação 
assumida; 
VIII - deixar de incluir dotação suficiente para atender compromisso assumido; 
IX - pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade; 
X - deixar de atestar fatura ou efetuar o recebimento provisório ou definitivo no prazo legal; 
XI - determinar suspensão da execução de contrato ou de pagamento em desacordo com as disposições desta Lei 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 144. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à fraude 
em licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Art. 145. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência ou grave ameaça: 
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 
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Art. 146. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo para licitar e 
contratar com a Administração Pública,, que conste do Cadastro Nacional de Inadimplentes e Punidos – CADIP: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a 
Administração Pública. 
Art. 147. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição ou exclusão de qualquer interessado nos 
registros cadastrais, credenciamento, pré-qualificação, Cadastro Nacional de Inadimplentes e Punidos – CADIP, 
ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Art. 148. Caluniar, difamar ou injuriar agentes de licitação, contratação ou controle, ou dar causa a investigação 
administrativa ou judicial quando sabe improcedente. 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
§ 1º A pena é agravada em dois terços se em razão de denúncia a licitação ou pré-qualificação for suspensa ou o 
agente público afastado das funções. 
§ 2º Reconhecida a improcedência da denúncia pelo juiz, este ordenará sessão pública de desagravo, correndo à 
conta do denunciante o custo da correspondente publicidade na imprensa oficial e em outro meio de divulgação 
determinado pelo juiz. 
 

SEÇÃO V – DA REABILITAÇÃO 
 
Art. 149. É admitida a reabilitação integral ou parcial do licitante ou contratado, em todas as penalidades 
aplicadas, sempre que o envolvido: 
I - ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, promovendo a reparação integral; e 
II - cumprir as condições de reabilitação definidas no ato punitivo. 
§ 1º Em razão da gravidade dos fatos, a Administração pode conceder a reabilitação parcial, reduzindo o prazo 
dos efeitos da suspensão para contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública pela metade. 
§ 2º As condições de reabilitação serão definidas no próprio ato punitivo ou, caso omisso, a requerimento do 
interessado. 
 

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIA S 
 
Art. 150. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito 
pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos 
da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá 
representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades 
na aplicação desta Lei, observado o art. 148 desta Lei. 
§ 2º Ressalvado o disposto no § 3º, art. 93 desta Lei, os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema 
de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das 
propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração 
interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. 
§ 3º A representação de que trata o § 1º deste artigo observará, sempre, o interesse público, não se conhecendo 
daquela que vise o atendimento de interesses particulares. 
Art. 151. A empresa pública e a sociedade de economia mista que explore atividade econômica ou serviço 
público em regime de competição, enquanto não for aprovado o estatuto jurídico a que se refere o art. 173, § 1º, 
da Constituição Federal, pode editar regulamento próprio, o qual deve observar: 
I - adoção integral dos princípios da licitação definidos nesta Lei; 
II - sua aprovação pela autoridade máxima; e 
III - sua publicação em meio de divulgação oficial. 
Art. 152. Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os 
fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do 
mercado, no período. 
Art. 153. O art. 15 da Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 15. A legislação de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos será aplicada 
subsidiariamente aos procedimentos licitatórios e aos contratos regidos por esta Lei.” (NR) 
Art. 154. O art. 38 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 38. .......................................................... 
§ 1º................................................................... 



187 
 
........................................................................ 
VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, 
apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão. 
..............................................................” (NR) 
Art. 155. Os arts. 1º, 5º, 6º, 10, 11, 14 e 18 da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“Art. 1º.................................................................................................................................................... 
§ 2º A Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, e a legislação geral sobre licitações e contratos administrativos 
serão aplicadas aos procedimentos licitatórios e aos contratos regidos por esta Lei, de forma complementar.” 
(NR) 
“Art. 5º As licitações previstas nesta Lei serão processadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela 
contratação, adotando-se como obrigatórios os critérios de julgamento ‘melhor técnica’ ou ‘técnica e preço’.” 
(NR) 
“Art. 6º A elaboração do instrumento convocatório das licitações previstas nesta Lei obedecerá às exigências da 
legislação de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos e às seguintes: 
...........................................................” (NR) 
“Art. 10.......................................................................................................................... 
§ 3º Nas contratações de valor estimado em até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a relação prevista no § 2º 
deste artigo terá, no mínimo, o dobro do número de integrantes da subcomissão técnica e será composta por, pelo 
menos, 1/3 (um terço) de profissionais que não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou 
indireto, com o órgão ou entidade responsável pela licitação.” (NR) 
“Art. 11................................................... 
................................................................ 
§ 4º.......................................................... 
............................................................... 
VIII - publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a indicação dos proponentes 
desclassificados e da ordem de classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo para 
interposição de recurso; 
IX - abertura dos invólucros com as propostas de preços, em sessão pública, obedecendo-se ao previsto na 
legislação de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, conforme o critério de julgamento 
adotado; 
X - publicação do resultado do julgamento final das propostas, abrindo-se prazo para interposição de recurso; 
................................................................. 
XIII - decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos licitantes previstos no inciso XI deste artigo e abertura do 
prazo para interposição de recurso; 
........................................................” (NR) 
“Art. 14..................................................... 
.................................................................. 
§ 3º O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), está 
dispensado do procedimento previsto no § 2º deste artigo.” (NR) 
“Art. 18...................................................... 
.................................................................. 
§ 3º O desrespeito ao disposto no § 2º deste artigo constituirá grave violação aos deveres contratuais por parte da 
agência contratada e a submeterá a processo administrativo em que, uma vez comprovado o comportamento 
injustificado, implicará a aplicação das sanções previstas na legislação de normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos.” (NR) 
Art. 156. A Lei nº 11.079, de 31 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 5º.......................................................... 
....................................................................... 
VIII - a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e 
riscos envolvidos, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação de normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do 
art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
............................................................” (NR) 
“Art. 11. ........................................................ 
I – exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite de 1% do valor estimado da contratação; 
............................................................” (NR) 
Art. 157. Os arts. 43 e 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“Art. 43........................................................................................................................... 



188 
 
§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação de normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.” (NR) 
“Art. 49............................................................................................................................... 
IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos da legislação de normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos.” (NR) 
Art. 158. Os arts. 18 e 20 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“Art. 18. A contratação das Entidades Executoras será efetivada pelo MDA ou pelo Incra, observadas as 
disposições desta Lei e as da legislação de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos.” (NR) 
“Art. 20. A execução dos contratos será acompanhada e fiscalizada nos termos da legislação de normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos.” (NR). 
Art. 159. Os arts. 2º e 30 da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“Art. 2º........................................................................................................................ 
IX - alienação: doação ou venda, direta ou mediante licitação, nos termos da legislação de normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, do domínio pleno das terras previstas no art. 1º.” (NR) 
“Art. 30.................................................................................................................. 
IV - nas situações não abrangidas pelos incisos I a III, sejam observados na alienação as disposições da 
legislação de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos; 
.......................................................................” (NR) 
Art. 160. O art. 23 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 23. As licitações realizadas para outorga de concessões devem observar o disposto nesta Lei, nas Leis nºs 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, e, subsidiariamente, a legislação de normas 
gerais sobre licitações e contratos administrativos. 
§ 1º Nas concessões e permissões de serviço público e uso de bem público é vedada a contratação direta por 
inexigibilidade. 
§ 2º Nas contratações mencionadas no § 1º, a dispensa de licitação só será admitida quando não acudirem 
interessados à primeira licitação e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
administração, mantidas, neste caso, todas as condições estabelecidas no edital, ainda que modifiquem condições 
vigentes de concessão, permissão ou uso de bem público cujos contratos estejam por expirar.” (NR) 
Art. 161. Os arts. 13, 19 e 20 da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“Art. 13. As licitações para concessão florestal observarão os termos desta Lei e, supletivamente, da legislação 
própria, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios 
objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 
§ 1º As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título 
oneroso. 
§ 2º É vedada a outorga direta de concessão florestal, por inexigibilidade de licitação.” (NR) 
“Art. 19. Além de outros requisitos previstos na legislação de normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, exige-se para habilitação nas licitações de concessão florestal a comprovação de ausência de: 
.............................................................” (NR) 
“Art. 20. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados os critérios e as normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, e conterá, especialmente: 
............................................................” (NR) 
Art. 162. O art. 17 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 17. A Administração Pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica 
responsável pela prática de ilícitos previstos na legislação de normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas nela estabelecidas.” (NR) 
Art. 163. O art. 66 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 66. Aplica-se subsidiariamente às licitações de concessão de porto organizado e de arrendamento de 
instalação portuária o disposto nas Leis nºs 12.462, de 4 de agosto de 2011, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
na legislação de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos.” (NR) 
Art. 164. O art. 97 da Lei nº 12.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 97. ............................................................ 
§ 1º Na alienação a que se refere este artigo será observada a legislação de normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos, inclusive as regras aplicáveis à alienação de imóveis cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. 
..................................................................” (NR) 
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Art. 165. O art. 15 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 15. ............................................................ 
§ 1º As licitações poderão ser realizadas, por delegação, pelas Agências de Serviços Públicos Estaduais 
conveniadas, mediante a utilização de editais padronizados elaborados pela Aneel, inclusive o contrato de 
adesão, com observância da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e demais dispositivos legais específicos 
para o serviço público de energia elétrica, aplicando-se, no que couber e subsidiariamente, a legislação de 
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. 
..................................................................” (NR) 
Art. 166. O art. 3º da Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 3º Os contratos de franquia postal celebrados pela ECT são regidos por esta Lei e, subsidiariamente, pelas 
Leis nºs 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e pela legislação de 
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, utilizando-se o critério de julgamento previsto no 
inciso IV do caput do art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.” (NR) 
Art. 167. O art. 2º da Lei nº 11.908, de 3 de março de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 2º ............................................................. 
§ 1º Para a aquisição prevista no caput deste artigo, o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal 
contratarão empresas avaliadoras especializadas, cujos dirigentes não possuam interesses nas empresas sujeitas à 
avaliação, observada a legislação de normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, dispensado o procedimento licitatório em casos de justificada urgência. 
............................................................................” (NR) 
Art. 168. O art. 38 da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 38. O exercício da atividade de estocagem de gás natural em reservatórios de hidrocarbonetos devolvidos à 
União e em outras formações geológicas não produtoras de hidrocarbonetos será objeto de concessão de uso, 
precedida de licitação na modalidade de concorrência, nos termos da legislação de normas gerais sobre licitações 
e contratos administrativos, devendo a exploração se dar por conta e risco do concessionário. 
.........................................................” (NR) 
Art. 169. O art. 1º da Lei nº 9.702, de 17 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º Fica o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS autorizado a proceder à alienação, mediante ato de 
autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às 
suas atividades operacionais, observando-se, no que couber, a legislação de normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos e a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998. 
.....................................................” (NR) 
Art. 170. O art. 10 da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 10. A União, por intermédio do agente operador do FC, promoverá a venda dos imóveis referidos no inciso 
II do caput do art. 6º desta Lei, mediante leilão ou concorrência pública, independentemente do valor, aplicando-
se, no que couber, o disposto na legislação de normas gerais sobre licitações e contratos, e observadas as 
seguintes condições: 
.....................................................” (NR) 
Art. 171. O art. 2º da Lei nº 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 2º ........................................................................................................................... 
§ 1º Caberá aos mandatários a adoção de providências necessárias aos procedimentos descritos neste artigo, 
incluindo-se a contratação de instituição habilitada ou advogado de comprovada conduta ilibada, no País ou no 
exterior, observada, no que couber, a legislação de normas gerais de licitações e contratos administrativos. 
...................................................................” (NR) 
Art. 172. O art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 230 ........................................................................................................................... 
§ 3º ................................................................................................................................... 
II – contratar, mediante licitação, operadoras de planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde que 
possuam autorização de funcionamento do órgão regulador; 
...................................................................” (NR) 
Art. 173. O art. 3º da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 3º ........................................................................................................................... 
§ 6º ................................................................................................................................... 
II – o gerenciamento de registro de preço, na forma da legislação de normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, para uso dos sistemas de ensino, independentemente da origem dos recursos; 
...................................................................” (NR) 
Art. 174. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 11. .............................................................................................................................. 
VIII – deixar de realizar, no momento devido, processo licitatório, dando causa à contratação emergencial com 
dispensa de licitação; 
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IX – deixar de informar a aplicação de penalidade a órgão competente pela organização manutenção e 
atualização de cadastros de inadimplentes e punidos, quando a lei assim o exigir” (NR) 
Art. 175. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação, não se lhe aplicando às licitações 
instauradas e aos contratos assinados anteriormente a sua vigência. 
Art. 176. Ficam revogados: 
I - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
II - a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 
III - os arts. 1 a 47 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 
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