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Legislações
Lei 8.666/93

Licitações e contratos
Dec. 7.892/93

Regulamenta SRP

Dec. 3.555/00

Regulamenta o Pregão

Dec. 10.520/02

Institui o Pregão

Dec. 5.450/05 --> Revogado pelo Dec. 10.024/19

Reg. o Pregão Eletrônico

LC 123/06 + LC 147/14

Regime diferenciado ME/EPP

Dec. 7.174/10

Contratação de TIC  

CF 1988



Instruções
Normativas IN 40/2020

ETP

IN 01/2019 e IN 31/2021

Contratações de TIC

IN 73/2020

Pesquisa de preços

IN 05/2017 e IN 49/2020

Contratação de serviços

IN 107/2020

SICAF



Vem aí!

IN 65/2021

Pesquisa de preços na nova lei

IN 67/2021

Dispensa Eletrônica

Lei 14.133/2021

Nova Lei de Licitações



Art. 37, XXI – [...] , as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, [...], nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

Lícito – Conforme a lei; legal; justo.

Licitar – Oferecer qualquer quantia no ato de arrematação, de adjudicação, hasta
pública ou partilha judiciária. Conduzir uma venda por lances.
Para nós, da iniciativa pública, temos que fazer conforme determina a legislação



“Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode
fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’.”

Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo, 2003, p. 86.



Ente público: todos os poderes (incluso MP’s e TC’s), todos entes políticos, Adm direta
e indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista) 

Procedimento administrativo: conjunto de atos interligados, produzidos em sequência,
que preparam o ato final visado pela Administração (a celebração do contrato).

ADMINISTRAÇÃO E PARTICULAR

Licitação pública: 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 vantajosa para a
Administração para a celebração do contrato.

Atividades-fim Atividades-meio

Condições fixadas: Edital. Unilateral

Mais vantajosa para a Administração: ?????



Princípios expressos - Lei 8.666/1993

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Probidade administrativa

Igualdade

Vinculação ao instrumento convocatório

Julgamento objetivo

Princípios ímplicitos

Competitividade

Procedimento formal

Sigilo das propostas

Adjudicação compulsória



Igualdade, Isonomia e Competitividade

Vedadas discriminações para favorecimentos --> considerar somente FATORES

RELEVANTES

Oportunidade a quaisquer interessados, desde que cumpram requisitos indispensáveis

Não viola --> requisitos para garantir adequada execução do futuro contrato

“É crime frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter,

para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. A

pena cominada para esse crime é de detenção, de 2 a 4 anos, e multa (art. 90).”

VEDADO: Imposição de marca. PERMITIDO citar marca para fins de padronização

(se tecnicamente justificável)



IGUALDADE, ISONOMIA E COMPETITIVIDADE



Julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório

Critérios objetivos e claros

SUBJETIVIDADE LIMITADA

 VEDADOS fatores sigilosos/secretos

Princípios ímplicitos

Atos da licitação --> PÚBLICOS

Propostas antes do momento de julgamento --> SIGILO



1) (Questão de prova): Cabe ao órgão licitante garantir a
igualdade entre os competidores durante todo o certame, a fim de
assegurar a isonomia, que é um princípio basilar do processo
licitatório. 

2) (Questão de prova): Não há previsão legal para o
estabelecimento, nos processos licitatórios, de margem de
preferência para bens e serviços com tecnologia desenvolvida no
Brasil.



1) (Questão de prova): Cabe ao órgão licitante garantir a
igualdade entre os competidores durante todo o certame, a fim de
assegurar a isonomia, que é um princípio basilar do processo
licitatório. 

2) (Questão de prova): Não há previsão legal para o
estabelecimento, nos processos licitatórios, de margem de
preferência para bens e serviços com tecnologia desenvolvida no
Brasil.

CERTO

ERRADO



3) (Questão de prova): É proibida a realização de licitação cujo
objeto inclua bens sem similaridade ou de marcas, características e
especificações exclusivas, salvo em casos específicos previstos
em legislação

4) (Questão de prova): As normas que disciplinam as licitações
públicas devem ser interpretadas em favor da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o princípio da
isonomia



3) (Questão de prova): É proibida a realização de licitação cujo
objeto inclua bens sem similaridade ou de marcas, características e
especificações exclusivas, salvo em casos específicos previstos
em legislação

4) (Questão de prova): As normas que disciplinam as licitações
públicas devem ser interpretadas em favor da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o princípio da
isonomia

CERTO

CERTO



5) (Questão de prova): Na aquisição pública de materiais
mediante processo licitatório, o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório poderá, excepcionalmente, ser
descumprido para se obter maior celeridade no recebimento dos
materiais



5) (Questão de prova): Na aquisição pública de materiais
mediante processo licitatório, o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório poderá, excepcionalmente, ser
descumprido para se obter maior celeridade no recebimento dos
materiais

ERRADO



6) (Questão de prova): Relacione as 2 colunas abaixo, de forma a
ligar o princípio à situação correspondente que o agrida:



6) (Questão de prova): Relacione as 2 colunas abaixo, de forma a
ligar o princípio à situação correspondente que o agrida:



Edital (INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO) deve indicar,
obrigatoriamente:

1) Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

2) Prazo e condições para assinatura do contrato, execução e entrega do objeto;

3) Sanções para o caso de inadimplemento;

4) Condições para participação na licitação (requisitos de habilitação) e forma de

apresentação das propostas;

5) Critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

6) Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância;

7) Critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso,

permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de

referência;



Edital (INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO) deve indicar,
obrigatoriamente:

8. Condições de pagamento, prevendo, dentre outros, prazo de pagamento não

superior a trinta dias, critério de atualização financeira dos valores a serem pagos

e compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos,

por eventuais antecipações de pagamentos;

9. Instruções e normas para os recursos previstos nesta lei;

10. Condições de recebimento do objeto da licitação;

11. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação.



7) (Questão de prova): Na descrição do objeto da licitação, é
obrigatória a previsão das quantidades de materiais e serviços a
serem fornecidas.

8) (Questão de prova): Para otimizar o processo de compras no
setor público, especificamente quanto à aquisição de materiais de
consumo, no edital de licitação deverá ser descrito detalhadamente
o objeto a ser contratado, com os mínimos detalhes, visto que a
riqueza de especificações evita uma contratação inócua e, dessa
forma, preserva-se o interesse público.



7) (Questão de prova): Na descrição do objeto da licitação, é
obrigatória a previsão das quantidades de materiais e serviços a
serem fornecidas.

8) (Questão de prova): Para otimizar o processo de compras no
setor público, especificamente quanto à aquisição de materiais de
consumo, no edital de licitação deverá ser descrito todos os
mínimos detalhes do objeto a ser contratado, visto que a riqueza
de especificações evita uma contratação inócua e, dessa forma,
preserva-se o interesse público.

CERTO

ERRADO



Modalidades

Pregão

Dispensa

Inexigibilidade

Convite

Concorrência

Concurso

Leilão

Tomada 
de preços

RDC
Lei 12.462/11



Decreto nº 9.412/2019 - Altera valores da Lei 8.666/1993





9) (Questão de prova): São modalidades de licitação
taxativamente expressas no texto da Lei n.º 8.666/1993 a
concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e
o pregão.



9) (Questão de prova): São modalidades de licitação
taxativamente expressas no texto da Lei n.º 8.666/1993 a
concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e
o pregão.

ERRADO



10) (Questão de prova): Caso a UFG publique edital de licitação
para aquisição de material de expediente, somente aos licitantes
será conferida a faculdade de impugná-lo por serem eles os
legítimos interessados na contratação.

11) (Questão de prova): A disponibilização do edital de pregão,
caso seja realizado em meio eletrônico, obedece ao prazo mínimo
de 8 (oito) dias, prazo no qual os licitantes interessados devem
cadastrar suas propostas.



10) (Questão de prova): Caso a UFG publique edital de licitação
para aquisição de material de expediente, somente aos licitantes
será conferida a faculdade de impugná-lo por serem eles os
legítimos interessados na contratação.

11) (Questão de prova): A disponibilização do edital de pregão,
caso seja realizado em meio eletrônico, obedece ao prazo mínimo
de 8 (oito) dias, prazo no qual os licitantes interessados devem
cadastrar suas propostas.

ERRADO

ERRADO



Tipos de licitação
Melhor preço

Melhor técnica

Técnica e preço

Maior lance ou oferta



Atores envolvidos

Solicitante
(Cliente)

Órgãos de 
controle

Fornecedor
(Mercado)

LegislaçãoDCOM+
PROAD



Maiores Desafios das Contratações Públicas

Baixo Custo (ECONOMICIDADE) --> Pesquisa de preços / Negociação

Menor Tempo (CELERIDADE) --> Planejamento / Escolha da modalidade

Maior padrão de desempenho (QUALIDADE) --> Especificações técnicas / Pesquisa

Obter, controlar e disponibilizar materiais e serviços com menor
custo, no menor tempo e com melhor qualidade.

Fatores de Eficiência

Eficiência x Eficácia



Maiores Desafios das Contratações Públicas

Requisições mal elaboradas

Prazos não cumpridos

Pesquisas de preço feitas sem critério

Trâmites morosos

Atrasos na entrega e falta de materiais/serviços

Maus fornecedores

Dificuldades nas negociações

Dificuldades na comunicação

Obter, controlar e disponibilizar materiais e serviços com menor
custo, no menor tempo e com melhor qualidade.

Percalços a serem vencidos



12) (Questão de prova): A fim de buscar o cumprimento do
princípio da eficiência, é plausível a solicitantes de materiais
dispensar a etapa de pesquisa de preços para ganhar em
celeridade do processo.

13) (Questão de prova): Em razão do princípio da eficiência, é
possível, mediante licitação, a contratação de empresa que não
tenha apresentado toda a documentação de habilitação exigida,
desde que a proposta seja a mais vantajosa para a administração.



12) (Questão de prova): A fim de buscar o cumprimento do
princípio da eficiência, é plausível a solicitantes de materiais
dispensar a etapa de pesquisa de preços para ganhar em
celeridade do processo.

13) (Questão de prova): Em razão do princípio da eficiência, é
possível, mediante licitação, a contratação de empresa que não
tenha apresentado toda a documentação de habilitação exigida,
desde que a proposta seja a mais vantajosa para a administração.

ERRADO

ERRADO



Pregão

Presencial Eletrônico
Exige a presença física dos
licitantes durante o certame

Todos os atos por meio
eletrônico

Utilizado para aquisição de bens e serviços comuns

Art. 4º § 1 - É preferencial a utilização do pregão em sua forma
eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser
justificada pela autoridade competente.

OBS.: O pregão pode ser SISPP (tradicional) ou SRP





Regulamento do Pregão Eletrônico (Decreto 5.450/2005)

§ 2º. O termo de referencia é o documento que deverá conter a avaliação do custo,

diante de orçamento detalhado, a estratégia de suprimento, o cronograma físico-

financeiro, critérios de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante,

procedimentos de gerenciamento e fiscalização do contrato e sanções.

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante...

(...)

III – apresentação de justificativa da necessidade da contratação

(...)

Art. 9º - na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será
observado o seguinte:



DFD
Doc. de

Formalização
da Demanda

ETP
Estudos Técnicos

Preliminares

TR
Termo de Referência

Edital

PAC/PGC
Planejamento

Anual de
Contratações

Ano anterior à
execução



Avaliação do custo pela Administração, através de orçamentos detalhados,

considerando os preços praticados no mercado, a definição do objeto e dos métodos,

a estratégia de suprimento, o prazo e demais condições de execução do contrato

(instalação, treinamento, garantia etc.).

Indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que,

por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a

realização do certame licitatório.

Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Possíveis Impactos Ambientais

Documentos de Planejamento + TR + Edital



Documentos de Planejamento + TR + Edital

1 – Do objeto: O solicitante deverá definir o objeto em obediência às especificações  praticadas

no mercado.

1.1 – O objeto deverá ser detalhado com especificações técnicas de forma correta, precisa,

suficiente e clara, contendo, também, a unidade de medida (pacote, metro, metro quadrado,

caixa, kit etc.) e quantidade.

1.2 – Os parâmetros mínimos de qualidade e desempenho terão que ser garantidos através

das especificações técnicas.

2 – Justificativa da necessidade.

3 – Estratégia de fornecimento: local de entrega; em embalagem especial (cx de isopor, gelo,

embalagem esterilizada etc.); de uma só vez ou de forma parcelada; prazo de execução etc.

4 – O objeto terá que ser instalado e testado pelo fornecedor (em que local? detalhar); terá que

ser ofertado treinamento? (se sim, para quantos profissionais e qual a duração necessária?).

Obs.: No valor do objeto deverão estar contempladas todas essas exigências.



Planejamento Anual de Contratação (PAC/PGC)



Planejamento Anual de Contratação (PAC/PGC)



Documento de Formalização
da Demanda (DFD)

Justificativa da quantidade

Memória de cálculo

Métodos a depender do item/objeto

Histórico de consumo

Previsão de locais de utilização

Indicação do membro para compor a equipe de

planejamento

Processos novos

Somente indicação para caso seja criada a

equipe. Escolha dos membros será feita pela

DCOM (nem todos entrarão)



Estudos Técnicos Preliminares (ETP)



14) (Questão de prova): Pregão é a modalidade de licitação
utilizável para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração, produtos legalmente apreendidos ou empenhados e
também para os bens imóveis cuja aquisição haja derivado de
procedimento judicial ou de dação em pagamento.

15) (Questão de prova): O planejamento das compras dos órgãos
públicos da Adm. Indireta Federal começa no início do ano em que
o item será necessário.



14) (Questão de prova): Pregão é a modalidade de licitação
utilizável para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração, produtos legalmente apreendidos ou empenhados e
também para os bens imóveis cuja aquisição haja derivado de
procedimento judicial ou de dação em pagamento.

15) (Questão de prova): O planejamento das compras dos órgãos
públicos da Adm. Indireta Federal começa no início do ano em que
o item será necessário.

ERRADO

ERRADO



OBS.: Não é contrato e sim, apenas o registro formal de preços para contratações futuras.
Pregão SRP – Sistema de Registro de Preço (Dec. 7.892/2013)

Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de

preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações

futuras;

Ata de registro de preços – documento obrigacional para futura contratação, em que

se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem

praticadas;

Órgão gerenciador – órgão responsável e gerenciador da ata de registro de preços;

Órgão participante – órgão que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de

Registro de Preços e integra a respectiva ata; 

Órgão não participante – órgão que faz adesão (carona) à ata de registro de preços.

Conceitos



Houver necessidade de contratações frequentes;

For conveniente entregas parceladas;

For conveniente a contratação a mais de um órgão ou a programas de

governo;

Não for possível definir previamente o quantitativo 

Quando empregar?

      a ser demandado.

Pregão SRP – Sistema de Registro de Preço (Dec. 7.892/2013)



Não há necessidade da reserva de recursos orçamentários.

Não há a obrigatoriedade da contratação.

Racionalização das contratações --> ata válida por 12 meses.

Redução dos custos (maior quantidade) --> economia de escala.

Redução do número de certames licitatórios.

Otimização dos níveis de estoque (redução de espaço físico para

estocagem).

Redução das faltas de materiais.

Materiais novos, com maior período de validade.

Vantagens

Pregão SRP – Sistema de Registro de Preço (Dec. 7.892/2013)



Mediante consulta ao órgão gerenciador da ata.

Mediante consulta ao fornecedor e desde que não prejudique as

obrigações assumidas com o órgão gerenciador e órgãos

participantes.

As adesões não poderão exceder, por carona, a 50% dos quantitativos

registrados para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões não poderão exceder, na totalidade, ao DOBRO do

quantitativo de cada item registrado.

Necessária comprovação da vantajosidade.

Adesão ou Carona: como?

Pregão SRP – Sistema de Registro de Preço (Dec. 7.892/2013)



Órgão Participante e Carona

Devem conhecer previamente o objeto do órgão gerenciador.

São responsáveis por eventuais aplicações de sanções, as quais

devem ser informadas ao órgão gerenciador.

A validade da Ata de Registro de Preços é de até 12 (doze) meses. 

Não é possível prorrogação.

São vedados acréscimos nos quantitativos do Registro de Preços.

Os preços registrados poderão ser revistos para mais ou para menos.

Informações Complementares

Pregão SRP – Sistema de Registro de Preço (Dec. 7.892/2013)



16) (Questão de prova): As compras sempre que possível
deverão ser processadas através de sistema de registro de preços

17) (Questão de prova): Caso a UFG queira participar como
“caroneira” em alguma ata de registro de preços de outro órgão,
basta autorização formal deste órgão



16) (Questão de prova): As compras sempre que possível
deverão ser processadas através de sistema de registro de preços

17) (Questão de prova): Caso a UFG queira participar como
“caroneira” em alguma ata de registro de preços de outro órgão,
basta autorização formal deste órgão

ERRADO

CERTO



18) (Questão de prova): A ata de Registro de Preços tem validade
de 12 meses, prorrogáveis por igual período

19) (Questão de prova): É possível a repactuação de preços de
uma ata de registro de preços durante o período de validade da
mesma, desde que observada concordância de ambas as partes
(contratado e contratante) e comprovada econômica e
financeiramente razão para tal.



18) (Questão de prova): A ata de Registro de Preços tem validade
de 12 meses, prorrogáveis por igual período

19) (Questão de prova): É possível a repactuação de preços de
uma ata de registro de preços durante o período de validade da
mesma, desde que observada concordância de ambas as partes
(contratado e contratante) e comprovada econômica e
financeiramente razão para tal.

CERTO

ERRADO



20) (Questão de prova): Para utilizar uma ata de outro órgão, não
é necessário pesquisa de preços, uma vez que a própria ata reflete
suficiente competição de preços ocorrida da época da licitação que
a deu origem.



20) (Questão de prova): Para utilizar uma ata de outro órgão, não
é necessário pesquisa de preços, uma vez que a própria ata reflete
suficiente competição de preços ocorrida da época da licitação que
a deu origem.

ERRADO



Pregão SRP Pregão SISPP
- Não compromete orçamento durante
a licitação

- Compromete orçamento durante a
licitação

- Ata válida por 12 meses, pedidos
conforme demanda

- Compra somente imediata

- Registrados preços unitários dos
itens

- Registrados preços totais dos itens

- Não precisa comprar todo o saldo da
ata, possível parcelamento

- Obrigatório comprar todo o saldo do
pregão, parcelamento não recomendado

- Não precisa comprar todo o saldo da
ata

- Obrigatório comprar todo o saldo do
pregão

- Compras compartilhadas - Compra só para o órgão gerenciador



Mudando de
assunto...



Compras e
Contratações
na UFG

Documentações

para instrução de

processos de

compras

Webber Tavares de Carvalho
CAP/DCOM



DFD

REQUISIÇÃO SIPAC

PESQUISA DE PREÇO 

Arquivos da pesquisa, Solicitação de orçamento, Consolidação da

pesquisa

ETP

RELATÓRIOS DO SIPAC

TR

EDITAL

Pregão



Dispensa

REQUISIÇÃO SIPAC

PESQUISA DE PREÇO - Apenas Orçamentos Diretos
Arquivos da pesquisa, Solicitação de orçamento, Consolidação da

pesquisa

RELATÓRIOS DO SIPAC

DFD

ETP

TR



Dispensa - PROAP

REQUISIÇÃO SIPAC

PESQUISA DE PREÇO - Apenas Orçamentos Diretos
Arquivos da pesquisa, Solicitação de orçamento, Consolidação da

pesquisa

EXTRATO DO PROJETO DE PESQUISA

RELATÓRIOS DO SIPAC

DFD

ETP

TR



Inexigibilidade

REQUISIÇÃO SIPAC

PROPOSTA DE PREÇO - Empresa exclusiva
Arquivo da proposta, Solicitação de orçamento, Consolidação da pesquisa

COMPROVAÇÃO DE PREÇO

Notas fiscais e/ou semelhantes

DECLARAÇÃO/CARTA DE EXCLUSIVIDADE

DECLARAÇÃO DE SINGULARIDADE

RELATÓRIOS DO SIPAC

DFD

ETP

TR



Inexigibilidade - PROAP

REQUISIÇÃO SIPAC

PROPOSTA DE PREÇO - Empresa exclusiva
Arquivo da proposta, Solicitação de orçamento, Consolidação da pesquisa

COMPROVAÇÃO DE PREÇO

Notas fiscais e/ou semelhantes

DECLARAÇÃO/CARTA DE EXCLUSIVIDADE

DECLARAÇÃO DE SINGULARIDADE

EXTRATO DO PROJETO DE PESQUISA

RELATÓRIOS DO SIPAC

DFD

ETP

TR



Adesão a ata de registro de preço de outros órgãos

REQUISIÇÃO SIPAC

PESQUISA DE PREÇO (valores superiores à ata)

Arquivos da pesquisa, Solicitação de orçamento, Consolidação da

pesquisa

RELATÓRIOS DO SIPAC

DFD

ETP

TR



OBRIGADO!
Você tem alguma pergunta?


