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Professora: Carolina Abreu Silva 
 
AULA 4: LICITAÇÕES E CONTRATOS ( PARTE 1) 
 
CONCEITO – A licitação é um procedimento administrativo pelo qual 
um ente público ou entidade administrativa, no exercício da função 
administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem as 
condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de 
formularem propostas dentre as quais será selecionada a melhor para a 
contratação. 
 
PARA QUEM SE APLICA A LEI 8666? (ART.1, PARÁGRAFO ÚNICO) 
 
Lei Nacional – normas gerais 

 Aplica-se a todos os poderes (poder executivo, legislativo e 
judiciário. Além disso, aplica-se a todas as esferas políticas – 
União, Estado, DF, Município.  

 Administração pública indireta – autarquias, fundações, estatais. 
OBS: A CF/88 no seu art. 173 aduz que deve ser feito um estatuto 
jurídico das estatais, o qual deve regular, entre outras matérias, as regras 
de licitação das estatais. (regime jurídico diferenciado ) 
A lei 13.303/2016 é o estatuto jurídico das estatais e possui aplicação 
especial sobre as estatais, no que tange a licitação, em relação a lei 
8666/93 – aplicação subsidiária as estatais, naquilo que for compatível.  

 Aplica-se aos fundos especiais. 

 Empresas controladas direta ou indiretamente pelo estado. 
 
PEGADINHA DE PROVA – As pessoas jurídicas que compõe o terceiro 
setor devem licitar? Para o STF e doutrina majoritária, a resposta e 
NEGATIVA. Mas, elas devem respeitar um processo objetivo para a 
contratação, sempre pautado nos princípios da impessoalidade, 
publicidade, entre outros princípios da licitação.  
 
 

1) PRINCÍPIOS EXPRESSOS NA LEI 8666 – ART. 3, CAPUT. 
    Isonomia                         Promoção do desenvolvimento sustentável         
    Publicidade                 Probidade administrativa 
    Julgamento objetivo    Seleção da proposta mais vantajosa; 

Legalidade;                    Impessoalidade               
Moralidade 
Vinculação ao instrumento convocatório 
ISONOMIA 



 

 
O PRINCÍPIO da isonomia tem profunda ligação com o princípio da 
impessoalidade, pois aduz que a administração pública deve dar 
tratamento igualitário aos licitantes, ou seja, não pode haver privilégios 
entre os participantes. – Igualdade formal. 
 
A própria lei pode estabelecer diferenças entre os participantes?  
Sim, desde que essas diferenças estejam pautadas na igualdade material 
e no interesse público. Ou seja, aqui o objetivo está de acordo com a carta 
magna – redução das desigualdades sociais. 
 
Exemplo: Margem de preferência e critério de desempate 

A lei 8666 estabelece critério de desempate, assegurando preferência na 
contratação de bens e serviços :  ART. 3, parágrafo 2 da lei 8666 

 Produzidos no País,  

 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras,  

 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa 
e no desenvolvimento de tecnologia no País,  

 Produzidos ou prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (inclusão na 
lei em 2015)  PRINCÍPIO DA PROMOÇAO DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

Margem de preferência: aqui não há igualdade de condições, como no 
critério de desempate, pelo contrário, a lei estabelece que uma 
determinada empresa poderá vencer a licitação, mesmo não obtendo os 
melhores índices, pois é dada uma margem de preferência. 

Quem pode ter essa margem? 

1) Produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam as 
normas técnicas brasileiras  

2) Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

Algumas considerações sobre Margem de Preferência: 



 

 Fundamento na CF/88 que considera o desenvolvimento nacional 
como um dos objetivos da carta magna. 

 Não pode ultrapassar 25% sobre os preços dos produtos 
manufaturados e serviços estrangeiros. 

 Deve ser definida pelo Poder Executivo Federal, com base em 
estudos periódicos, que não podem ultrapassar 5 anos. 

 Deve ser aplicada após a concessão de tratamento diferenciado e 
favorecido as ME e EPP. 

 Pegadinha de prova: é possível que a licitação seja restrita a bens 
e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de 
acordo com o processo produtivo básico.  

 Super preferência: produtos manufaturados ou serviços nacionais 
+ resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizado 
no país poderá ser estabelecida margem de preferência adicional. 

 

ATENÇÃO - Ainda sobre o princípio da isonomia, para o TCU, a 
contratação pela administração pública de empresas pertencentes a 
parentes de gestor público envolvido no processo de contratação, viola o 
princípio da impessoalidade.     

VINCULAÇAO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO –  

- O instrumento convocatório pode ser o edital ou carta convite. Estes 
serão considerados a lei interna da licitação, devendo ser respeitado , 
tanto pela administração, como pelos licitantes. 

- Art. 41 da lei 8666 – a administração pública não pode descumprir as 
regras do edital de licitação, a qual se encontra estritamente vinculada. 

Ex: a escolha do tipo de licitação deve ser respeitado, para que o critério 
de escolha seja mais objetivo possível e a obtenção da melhor proposta. 

IMPESSOALIDADE  

É um princípio muito usado para casos práticos de licitação. As provas 
normalmente vinculam esse princípio ao dever de licitar. A 
impessoalidade possui duas abordagens, quais sejam: 

a) Não realizar promoção pessoal com os recursos públicos; 
b) Não realizar um escolha para a administração, com base nos 

interesse pessoais. Ex: contratar a empresa do filho. 



 

É justamente neste segundo aspecto que o processo de licitação se 
apresenta. Por isso a necessidade de ter um processo objetivo e 
vinculado ao edital. A escolha da melhor proposta deve estar pautada 
nos requisitos objetivos do edital. 

Existe um formalismo formal no processo licitatório? 

O princípio do procedimento formal está previsto no art. 4 da lei 8666, 
mas deve-se atentar que este princípio não significa excesso de 
formalismo, pois o objetivo principal é a contratação.  

Ex: é necessária a publicação da dispensa de licitação para que o contrato 
tenha eficácia. Um formalismo essencial.  

Mas, em algumas situações a própria lei flexibiliza esse formalismo Ex: 
quando todos os participantes são inabilitados ou desclassificados, a 
administração poderá fixar prazo para que os participantes apresentem 
novas propostas. 

Obs: é possível o saneamento de falhas durante o processo licitatório, 
desde que não exista prejuízo para a administração pública e para os 
licitantes. Ex: as microempresas podem corrigir falhas nos documentos 
de regularidade fiscal e trabalhista – art. 43, paragrafo 1 da LC 
123/2006. 

JULGAMENTO OBJETIVO 

O julgamento das propostas deve ser pautadoo em critérios objetivos. A 
adoção de critérios subjetivos torna o procedimento ilegal. Quais os 
critérios de julgamentos são previstos na lei? Art. 45 da lei 8666 : menor 
preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. 

OBJETOS DA LICITAÇÃO – ART. 1 DA LEI 8666/1993 
 

 Obras 
 Serviços  
 Serviços de publicidade 
 Compras 
 Alienações 
 Locações  
 Concessões  
 Permissões 

Saber diferenciar obra de serviço. A doutrina usa alguns critérios, tais 
como:  



 

1) na contratação de uma obra prepondera o resultado – obrigação de 
resultado, diferente do serviço, que prepondera a atividade 
humana – obrigação de meio.  

2) Na obra o custo do material é superior ao da mão de obra , nos 
serviços a lógica é inversa. Ambas exigem projeto básico e 
executivo. 

Atenção – nas hipóteses que o empreendimento exigir licenciamento 
ambiental, o projeto básico deve conter o EIA e o RIMA. 

Tanta a realizações de obras, como a prestação de serviços de engenharia 
pressupõe a elaboração de um projeto básico e executivo. 

Projeto básico – é o conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou o serviço, 
elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação dos custo da obra, 
definição dos métodos e prazo de execução. (ART. 6, IX E ART12 DA LEI 
8666) 

Para a realização da obra ou serviço é necessário a previsão orçamentaria 
dos recursos. O STJ já definiu que não é necessário a disponibilidade do 
recurso, mas, tão somente, a previsão orçamentaria.  

A lei 8666 permite que a licitação seja realizada sem a previa confecção 
do projeto executivo, desde que, tenha decisão motivada da autoridade 
competente e o projeto seja desenvolvido concomitante com a obra. 

ATENÇÃO – a lei 8666 possui algumas definições importantes, que estão 
previstas no art. 6. É necessário o estudo deste artigo.  

ALGUMAS OBSERVAÇOES SOBRE O ART. 6 DA LEI 8666 

OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DE GRANDE VULTO – valor estimado 
superior a 25 x o limite estabelecido no art. 23, I, c da lei 8666 ( com base 
no novo valor – R$ 3.300.000,00) 

Execução direta x indireta – direta é aquela feira pela própria 
administração pública, seja ela direta ou indireta. Ou seja, uma obra feita 
diretamente por uma autarquia é EXECUÇÃO DIRETA. A execução 
indireta, por sua vez, é aquela que a administração contrata um terceiro 
para fazer. Ela pode ser: 



 

a) Empreitada por preço global – quando se contrata a execução de 
obra ou serviço por preço certo. 

b) Empreitada por preço unitário – quando se contrata por preço certo 
de unidades determinadas, ou seja, não contrata o todo, apenas 
partes determinadas. 

c) Tarefa – mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com 
ou sem fornecimento de materiais. Ex: limpeza das tubulações do 
prédio. 

d) EMPREITADA INTEGRAL – a contratação de um empreendimento 
na sua integralidade, sob inteira responsabilidade da contratada 
até a sua entrega ao contratante (administração pública) e 
condições de entrada em operação. A elaboração do projeto básico 
é exigência para qualquer contratação de obras e serviços. Este 
deve ser aprovado pela autoridade competente e disponibilizado 
para consulta pelos interessados. 

OBS: a licitação pode ser iniciada sem o projeto executivo, desde que 
haja decisão motivada por parte da administração, hipótese em que o 
mesmo será produzido concomitantemente com a execução da obra. ( 
ART. 7 , PARAGRAFO 1 E ART.9, PARAGRAFO 2 DA LEI 8666)  

 A empreitada por preço global refere-se à forma de pagamento 
da obra, não da sua execução. Quando a administração 
contrata um serviço ou obra por um preço certo e total, aí sim 
temos a empreitada por preço global 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA – é uma forma de contratação prevista 
no RDC, na qual possibilita a administração contratar a empresa para 
a totalidade da obra, inclusive a confecção do projeto básico e 
executivo. 

Atenção- algumas questões tentam confundir os termos 
EMPREITADA INTEGRAL X CONTRATAÇÃO INTEGRADA. A primeira 
está prevista na lei 8666 e a segunda na lei do RDC. 

VEDAÇOES – ART 7 DA LEI 8666 

É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 
financeiros para sua execução, qualquer que seja sua origem, exceto 
os empreendimentos executados e explorados sob o regime de 
concessão. 



 

É vedado na lei 8666 a licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, 
salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. 

Se houver desrespeito dessas vedações – os contratos serão nulos. 

IMPEDIMENTOS –  ART.9 DA LEI 8666 

Algumas pessoas estão impedidas de participar do processo 
licitatório, por ter alguma qualidade incompatível com a lisura do 
processo: 

- Autores do projeto básico e executivo. 

- Empresa que elaborou o projeto básico ou executivo. 

- servidor do órgão contratante ou responsável pela licitação. 

OBS: a lei permite que o autor do projeto básico trabalhe como 
consultor ou técnico nas funções de fiscalização, exclusivamente a 
serviço da administração.  

SERVIÇOS  

Os serviços englobam todas as atividades destinadas a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, operação, conservação, entre outras. 

É possível a terceirização pelo poder público? 

Sim. Antigamente a doutrina entendia que a terceirização apenas poderia 
ocorrer da atividade meio. Ocorre que o art. 4 –a da lei 6019/74 alterado 
pela reforma trabalhista considera a prestação de serviço a terceiros a 
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas 
atividades, inclusive a ATIVIDADE PRINCIPAL. Sendo assim, 
hodiernamente, entende-se que é lícita a terceirização ou qualquer outra 
forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, 
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 
responsabilidade subsidiária da empresa contratante.  

O STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese “o 
inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do 
contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante 



 

a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou 
subsidiário.  

Atenção – no caso de verbas de natureza previdenciária, o poder público 
possui responsabilidade solidária. 

Vantagem da terceirização – eficiência administrativa; não inclui mais 
gastos públicos no limite de pessoal; 

É importante ressaltar que a terceirização ocorre apenas no âmbito dos 
serviços. Não há terceirização de mão de obra, pois seria uma burla a 
obrigatoriedade do concurso público.  

O que é a quarteirização?  

Envolve a contratação de empresa especializada com a incumbência de 
gerenciar o fornecimento de serviços por terceiros à administração. Aqui 
ocorre a terceirização da atividade de gerenciamento. A quarteirização 
encontra previsão legal – art. 13, IV da lei 8666. 

Serviços Técnicos Profissionais Especializados - ART. 13 DA LEI 
8666. 

É um rol exemplificativo que a lei apresenta, tendo como exemplos: 
projeto básico e executivo, pareceres, consultoria técnica, patrocínio ou 
defesa de causas judiciais, treinamento de pessoal, restauração de obras. 
Quando o poder público faz uma licitação que tenha como objeto um 
serviço técnico especializado deve observar algumas regras: 

- Modalidade de licitação deve ser o concurso com estipulação prévia de 
prêmio ou remuneração (ATENÇÃO - CAI MUITO EM PROVA - AS 
QUESTÕES MENCIONAM QUE NO CONCURSO NÃO PODE 
REMUNERAÇÃO).  

Obs: é viável outra modalidade de licitação, desde que a decisão 
administrativa seja justificada, ou seja, é uma exceção. 

- Inexigibilidade de licitação – serviços técnicos de natureza singular, ou 
seja, a competição é inviável:  
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 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; 



 

- O licitante vencedor deverá ceder os direitos patrimoniais. 
- A empresa que apresente relação de corpo técnico em procedimento 
licitatório ou como elemento de justificação da contratação direta, ficara 
obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e 
diretamente os serviços. 

SUM 264 do TCU – a inexigibilidade de licitação para a contratação de 
serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória 
especialização somente é cabível quando se tratar de natureza singular, 
capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau e subjetividade 
insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação 
inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, II da lei 8666. 

Serviços de publicidade – deve usar os tipos de licitação – melhor 
técnica ou técnica e preço. 

- O projeto básico é substituído pelo briefing. A doutrina majoritária 
entende que deve-se usar as modalidade de licitação do art. 22 da lei 
8666, não cabendo o pregão. 

 

Locações - DICA DE PROVA – quando o Poder público for locatário, em 
regra, aplica-se a lei privada de locação.  

 
MODALIDADES DE LICITAÇAO 
 
CONCEITO -  refere-se aos procedimentos e formalidades que deverão 
ser observados pela administração pública 
 
DICA  
  
MODALIDADE X TIPO  
 
MODALIDADE – tem relação com o procedimento que será usado para a 
licitação, ou seja, como a licitação será feita. 
 
TIPO DE LICITAÇAO – está inserido dentro da fase de julgamento e 
classificação. Após a fase da habilitação, com base na lei 8666, será feito 
a análise da melhor proposta para a Administração Pública, é nesse 
ponto que estão inseridos os tipos, quais sejam: 

a) menor preço;  
b) melhor técnica;  



 

c) técnica e preço;  
d) melhor lance ou oferta; 

 
OBS: as bancas trocam bastante os conceitos de tipo e modalidade de 
licitação. 
 
ATENÇAO: 
 
TIPOS MODALIDADES 
Menor preço 
 

Concorrência 

Melhor técnica 
 

Tomada de Preço 
 

Técnica e preço 
 

Convite 

Maior oferta ou lance 
 

Concurso 

 Leilão 
 

 Pregão 
 

                       
OBS: consulta também é modalidade de licitação, a qual está 
previsto no art. 37 da lei 9986/2000 que regula as agencias 
reguladoras. 
 
Regras importantes sobre as modalidades: 
 

1) É vedada a criação de outras modalidades de licitação. Essa regra 
é direcionada ao administrador, pois o legislador pode criar outra 
modalidade, por meio de LEI. 

2) A competência para legislar sobre normas gerais de licitação e 
contrato é privativa da União, com base no art. 22, XXVII, da CF. 
É importante destacar que os Estados e DF podem legislar sobre 
normas específicas, de acordo com as suas peculiaridades. 
Inclusive, quando a União legisla sobre normas específicas, a lei 
neste aspecto, será lei federal, ou seja, sendo aplicada apenas a 
própria União. Quando a União legisla normas gerais a lei tem 
natureza de lei Nacional, aplicada a todos os entes e devendo ser 
observado pelos estados e DF. Os princípios e diretrizes gerais 
previstos na lei 8666 – art1 ao 5 , devem ser observados pelos 
estados e municípios. Mas, estes, podem criar regras específicas 
para os procedimentos de licitação, de acordo com as necessidades. 



 

3) O estado e municípios podem criar nova modalidade de licitação? 
Não. A doutrina entende que essa categoria está inserida no âmbito 
de normas gerais, devendo ser uniforme para todo o território 
nacional. 

ATENÇÃO – Não é admitido a criação de modalidade de licitação 
excepcional por lei do estado ou município, da mesma forma, a criação 
de novos tipos licitação – critérios de julgamento. 
 
Exemplo de matéria enquadrada como norma específica – iter 
procedimental – pode ser legislado por lei estadual ou municipal. – 
Fundamento – art. 24, XI da CF/88 – competência concorrente para 
legislar sobre procedimento. 
 
ATENÇÃO - a jurisprudência entende que a norma estadual ou 
municipal pode prevê a inversão das fases de julgamento e habilitação, 
como mudança no procedimento, pois isso não afeta a modalidade da 
licitação e  o critério de julgamento. 
 
O que o estado e município podem legislar?   
 
O STF sedimentou entendimento em 2017, que o estado não pode criar 
um novo critério de habilitação geral, que não seja fundamentado em 
alguma peculiaridade do local. 
 
 
Concorrência 
 
A modalidade de licitação que possui maior formalidade. Em regra, é 
usada para licitações de grande vulto econômico. Atenção – a modalidade 
concorrência também é determinada para algumas situações pela lei 
8666, independente do valor do contrato, tais como:  

1. Licitaçao internacional; 
2. concessão de direito real de uso; 
3. concessão comum – lei 8987. 
4. Compra ou alienação de bens imóveis. Tem exceção? Sim, pode 

usar leilão. 
 
Novos valores pelo Decreto 9412/2018 – acima de 3.300.000,00 para 
obras e serviços de engenharia/ acima de 1430.000,00 para compras 
e demais serviços. 
 



 

O decreto revoga a lei 8666? Não. O art. 23 da lei 8666 não foi revogado, 
teve apenas os valores atualizados, de acordo com a própria permissão 
da lei – art. 120 da lei 8666.  

 Para consórcios públicos – os valores são dobrados – se até 3 entes 
ou triplicados – se mais de 3 entes. ( art. 23, parágrafo 8 da lei 
8666) 

 De acordo com IN AGU 10 – a definição do valor da contratação 
levará em conta o período da vigência do contrato e as possíveis 
prorrogações para a escolha das modalidades de licitação – 
concorrência x Tomada de preço X convite. 

 Deve ser permitida a participação de todo e qualquer interessado 
na fase inicial da habilitação. O fundamento aqui é por conta dos 
valores altos que norteiam a licitação. Quanto maior amplitude de 
interessados, melhor para a administração pública escolher a 
melhor proposta – princípio da impessoalidade. 

 Na concorrência tem-se uma fase de habilitação preliminar que 
ocorre antes do julgamento para aferição da qualificação e aptidão 
da empresa. Nesta fase a empresa deve comprovar :  
a) habilitação jurídica   
b) qualificação técnica  
c) qualificação econômico-financeira  
d) regularidade fiscal  
e) cumprimento do art. 7 , XXXIII da CF ( art. 27 da lei 8666) 
 

 
TOMADA DE PREÇO 
 
A modalidade de licitação para médio vulto econômico. Valores – até 
3.300.000,00 – para obras e serviços de engenharia e até 
1.430.000,00 para compras e serviços. Aplica-se a mesma regra do 
consórcio público da concorrência. 
Quem pode participar da tomada de preços? 
O foco da lei são os interessados CADASTRADOS. Ou seja, aquelas 
pessoas que já possuem um prévio cadastro na administração pública, 
comprovando a habilitação. O cadastramento prévio corresponde a fase 
de habilitação. É possível o não cadastrado participar da tomada de 
preços? SIM, desde que atendam as exigências para cadastramento até o 
terceiro dia anterior a data do recebimento da proposta.  Aqui há uma 
controvérsia doutrinária: 

a) Primeira corrente: entende que os interessados não cadastrados 
devem obter o cadastramento efetivo até o terceiro dia anterior 
da data do recebimento das propostas. (Jessé Torres Jr) 



 

b) Segunda corrente: os interessados devem apresentar todos os 
documentos necessários para o cadastro até o terceiro dia 
anterior ao recebimento das propostas, mas a decisão final 
sobre o efetivo cadastramento pode ser posterior . ( Marcel 
Justen Filho) 

 Na tomada de preços existe o instituto do registro cadastral, já que 
a lei tem como finalidade dar mais celeridade na fase de habilitação 
dos licitantes, gerando um cadastro anterior a publicidade do edital 
de licitação. Algumas características importantes do registro 
cadastral: 
a) Deve sempre estar aberto para novos interessados, ou seja, 

qualquer pessoa pode requerer seu cadastro – princípio da 
impessoalidade 

b) Deve ser atualizado anualmente para garantir que os 
cadastrados se mantenham com os pré-requisitos corretos. 

c) É possível que uma unidade administrativa use registro 
cadastral de outro órgão. 

d) Os inscritos são classificados por categoria, com base na sua 
especialidade. 

e) Os cadastrados receberão certificados de cadastramento; 

 Súmula 274 TCU – é vedada a exigência de prévia inscrição no 
SICAF para efeito de habilitação em licitação. 

 
CONVITE 
 

 Modalidade de licitação menos formal. 

 Valores para esta modalidade: obras e serviços de engenharia – até 
330.000,00. Compras e demais serviços – até 176.000,00. 

 Quem pode participar do convite? a) convidados ( cadastrados ou 
não) b) não convidados que manifestarem interesse com 
antecedência de 24h da apresentação das propostas. 

 Cuidado – as questões confundem o prazo de 24h com 3 dias, que 
é o tempo de antecedência da tomada de preço. 

 Na modalidade convite a administração pública deve convidar no 
mínimo 3 interessados para participarem do processo. 

 Para José dos Santos Carvalho Filho, basta o envio do convite a 
três interessados, para que a finalidade do art. 22, parágrafo 3 
esteja sendo cumprida.  

 A doutrina majoritária entende que não é suficiente o envio de três 
convites para validade do certame, mas, sim a apresentação efetiva 
de, no mínimo, três propostas. Inclusive o TCU, entende dessa 
maneira, como se percebe da leitura da sum. 248: “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, ressalvadas as 
hipóteses previstas no art. 22, parágrafo 7 da lei 8666.” 

 Nesta modalidade possui um menor aplicação do principio da 
publicidade. 

 Nos casos de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos 
convidados, a Administração justificando a situação, poderá não 
renovar a licitação. Ex: apenas 2 licitantes convidados 
apresentaram a proposta, a administração segue para selecionar a 
melhor proposta. Se tiver apenas 1 licitante, pode efetivar a 
contratação direta. Hipótese aplicada apenas no convite.  

 A administração nào pode repetir os mesmos convidados para uma 
nova licitação de mesmo objeto. Deve convidar pelo menos um 
interessado diferente. Princípio da impessoalidade e seleção da 
proposta mais vantajosa. 

 A habilitação é simplificada no convite. Permite-se , inclusive, a 
dispensa total ou parcial dos documentos comprobatórios. ( art. 
32, parágrafo 1 da lei 8666). 

 A regra é que a licitação seja realizada por uma comissão de 
licitação. No caso do convite, é possível substituir a comissão por 
um servidor formalmente designado pela autoridade competente. 
Essa situação deve ser excepcional. 

 O que é licitação deserta X fracassada? 
 
DESERTA FRACASSADA OU FRUSTRADA 
Nenhum licitante aparece para 
apresentar proposta. Há ausência 
de interessados na licitação. É 
hipótese de licitação dispensável. 

Quando todos os licitantes foram 
inabilitados ou todas as propostas 
desclassificadas. Neste caso, a lei 
aduz que pode-se abrir prazo de 8 
dias úteis para que os licitantes 
apresentem outras propostas. No 
caso do convite são 3 dias úteis.  
Aqui , em regra, não cabe a 
dispensa da licitação. 

 
ATENÇÃO – diversas questões do CESPE e FCC confundem os termos. 
Fracassada é sinônimo de frustrada. 
 
CONCURSO 
 

 Escolha de trabalho técnico, cientifico ou artístico. 



 

 Instituição de prêmios ou remuneração de vencedores. 

 A utilização do concurso não depende do valor estimado do 
contrato 

 Comissão especial de pessoas com reputação ilibada e reconhecido 
conhecimento da matéria em exame. 

 Ponto importante – art. 111 da lei 8666 – o premio ou remuneração 
somente será efetuado ao vencedor, se ele ceder os direitos 
patrimoniais relativos ao trabalho apresentado. 

 
LEILÃO 
 

 Usada para ALIENAÇOES. Aqui deve-se alertar para essa diferença 
com o pregão, o qual é usado apenas para COMPRAS. 

 Quais as hipóteses de leilão? a) bens móveis inservíveis b) produtos 
legalmente aprendidos ou penhorados c) alienação de bens imóveis 
adquiridos em procedimento judiciais ou mediante dação de 
pagamento.  

 Leiloeiro oficial ou servidor designado. 

 A lei admite a dispensa de alguns documentos relacionados a 
habilitação. Convite + leilão + concurso  - a lei admite a dispensa 
de doc de habilitação. 

 O STF já permitiu o uso de leilão para formalização de concessão 
de serviço público , no âmbito das desestatizações. ATENÇAO – 
exceção a regra da concessão de serviço púbico – concorrência. 

 
PREGÃO 
 
OBJETO - Compras de bens e serviços comuns e independe do valor do 
contrato. 
O que é serviço comum?  
Aqueles cujos os padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. Não há um rol taxativo do que é bem ou serviço comum. 
Características do conceito de bem e serviço comum:  

a) disponibilidade  
b) padronização  
c) casuísmo moderado – a qualidade comum deve ser verificada em 
cada caso concreto. 

A lei 10520/2002 regulamente o pregão. Esta lei admite o pregão em 
qualquer ente federado. Cuidado com esse ponto – algumas questões 
afirmam que o pregão somente se aplica no âmbito federal, o que está 
incorreto. 



 

 O TCU admite a utilização do pregão para compra de helicóptero, 
pois trata-se de um objeto que os padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos. 

ATENÇAO – quem defini se o bem ou serviço é comum?  
Órgão técnico. Compete ao agente técnico e não o jurídico definir se o 
bem é comum e, também, se é obra ou serviço de engenharia. 

 O TCU já definiu que não é possível a utilização do pregão para 
obra, mas que é possível utiliza-lo para serviços de engenharia. 

 O TCU tem admitido a utilização do pregão para concessão de uso 
de bem público, utilizando o critério de julgamento de maior oferta. 

É obrigatório o pregão eletrônico?  
Não. O TCU entende que preferencialmente ( = a lei) deve-se usar o 
pregão eletrônico, inclusive, devendo ser motivada a utilização do 
pregão presencial, sob pena de figurar como ato de gestão 
antieconômico. 

 Assim como no leilão, há a substituição da comissão pela figura do 
pregoeiro. O TCU tem entendimento de que o pregoeiro deve ser 
pessoa do quadro da administração, a menos que não se disponha 
de servidor qualificado para atuar na função, situação excepcional 
que justifica designar pessoa estranha a administração.  

Como acontece a habilitação no pregão? 
Os interessados apresentam uma declaração dando ciência de que 
cumprem os requisitos de habilitação. Essa declaração funciona como 
uma habilitação prévia. 
Qual o tipo de licitação presente na lei do pregão? 
MENOR PREÇO. A análise do preço não está totalmente desvinculada da 
qualidade do produto. A lei diz que deve usar o critério de julgamento de 
menor preço, mas os prazos para fornecimento e as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho devem ser observados. 
A doutrina entende que seria possível utilizar outros critérios juntamente 
com o tipo menor preço, que acarretem para a administração pública 
maior vantagem econômica, tais como, oferecimento de vantagens a 
administração pública para a assinatura do contrato. 

 Inversão das fases da habilitação e julgamento. No pregão o 
julgamento é anterior a analise da habilitação. Inicia-se a análise 
da habilitação, após conhecer o melhor classificado. Será feita 
apenas a análise da habilitação do primeiro lugar, caso este não 
esteja adequado as regras, passa a análise dos outros licitantes , 
na ordem da classificação. 

 Propostas escritas e verbais. O pregoeiro analisa as propostas 
escritas, mediante o critério menor preço. Em seguida, os licitantes 
( no limite de 3)  que apresentarem ofertas com valores de até 10% 



 

da proposta vencedora, podem fazer novos lances verbais e 
sucessivos.  

PEGADINHA DE PROVA – recurso no pregão. Como funciona ?  
Após a declaração do vencedor, os interessados devem apresentar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer. As razões do recurso 
podem ser apresentadas no prazo de 3 dias. UNICIDADE RECURSAL 

 Para o TCU, o exame de admissibilidade do recurso no pregão deve 
ser sobra a sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse 
recursal e motivação. Não se pode adentrar ao mérito do recurso 
antes da apresentação das razoes e contrarrazões. 

 INVERSAO DAS FASES DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO – 
de acordo com a lei 10.520, a adjudicação ao vencedor ocorre antes 
da homologação. Há direito subjetivo a contratação? 

Pode-se utilizar o pregão para contratação de bens e serviços de 
informática?  
A lei 8248 aduz que os bens e serviços de informática podem ser 
adquiridos por meio da modalidade pregão, restrita tal prerrogativa as 
empresas que cumpram o “processo produtivo básico”, nos termos da lei 
8387/91. 
A doutrina majoritária entende que toda e qualquer empresa de 
informativa pode usar o pregão, não se limitando a empresa que cumpre 
o processo produtivo básico. Para o TCU, essa diferenciação está 
contrária aos princípios da isonomia. 
 
CONSULTA 
 

 Lei 9472/97 – lei da ANATEL – art. 37. 

 Aplicado as agencias reguladoras, que são  autarquias. A consulta 
deve ser usada pelas agencias reguladoras, nas hipóteses em que 
não for possível o pregão.  

 Nào tem relação com o valor do contrato. 

 Somente serão aceitos certificados de registro cadastral emitidos 
pela própria autarquia. 

 
CONTRATAÇAO DIRETA 
 
  A regra da licitação comporta exceções, as quais devem estar previstas 
na legislação. ( art. 37, XXI da CF/88). Os casos de contratação direta 
não dispensam, em regra, a observância de um procedimento formal 
prévio, como a apuração e comprovação das hipóteses de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, por meio de decisão administrativa motivada. 
  É necessária a comunicação no prazo de três dias para a autoridade 
superior sobre a contratação direta, devendo a mesma ratificar e publicar 



 

na imprensa oficial, como CONDIÇAO DE EFICÁCIA DO ATO. ART. 26 
DA LEI 8666. Na contratação direta, não deve ser dispensada a 
apresentação de documentos de habilitação. 
 
Hipóteses de contratação direta 

a) Dispensada – a lei dispensa a licitação.  ART. 17 
b) Dispensável – a lei autoriza que a autoridade competente dispense 

a licitação, por decisão motivada. ART. 24 
c) Inexigível –não há possibilidade de competição. ART. 25 

 
DISPENSADA – ART. 17 

 Alienação de bens móveis ou imóveis da administração pública. 

 Rol taxativo 

 O objeto do contrato é restrito – alienação de bens. 

 Ausência de discrionariedade do administrador, pois o próprio 
legislador dispensou previamente a licitação.  

 
DISPENSÁVEL – ART. 24 
 
A licitação é viável, mas o legislador elencou situações em que a licitação 
pode ser afastada, a critério do administrador. 
 
- rol taxativo 
- discricionariedade do administrador. 
 
INEXIGIBILIDADE – ART. 25 
 
- Inviabilidade de competição. Trata-se da não incidência da regra da 
licitação. 
- Rol exemplificativo, mas ocorre vinculação do administrador, pois 
constatada a falta de competição, ele deve afastar a licitação.  
- A impossibilidade de competição pode ser fática ou quantitativa, pois o 
produto ou serviço é fornecido por apenas 1 (uma) pessoa; ou ainda, pode 
ser jurídica ou qualitativa, pois tem ausência de critérios objetivos para 
escolher a melhor proposta ex. contratação de artista. 
 
INFORMATIVOS IMPORTANTES  
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública 
federal, pode ser contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei nº 8.666/93, para a prestação de serviços de logística: Art. 24 
(...) VIII - 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 desta Lei, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado; A ECT preenche 
todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data 
anterior à da Lei nº 8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre 
os quais se incluem os serviços de logística integrada. STF. 2ª Turma. MS 
34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934). 
 
Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de 
licitação, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade 
econômica. STJ. 1ª Turma. AREsp 309867-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 
julgado em 26/06/2018 (Info 631). 
 
Se um servidor público for sócio ou funcionário de uma empresa, ela não 
poderá participar de licitações realizadas pelo órgão ou entidade ao qual 
estiver vinculado este servidor público (art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93). O 
fato de o servidor estar licenciado do cargo não afasta a referida proibição, 
considerando que, mesmo de licença, ele não deixa possuir vínculo com 
a Administração Pública. Assim, o fato de o servidor estar licenciado não 
afasta o entendimento segundo o qual não pode participar de 
procedimento licitatório a empresa que possuir em seu quadro de pessoal 
servidor ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação. 
STJ. 2ª Turma.REsp 1.607.715-AL, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 
em 7/3/2017 (Info 602). 
 
É inconstitucional lei estadual que exija Certidão negativa de Violação 
aos Direitos do Consumidor dos interessados em participar de licitações 
e em celebrar contratos com órgãos e entidades estaduais. Esta lei é 
inconstitucional porque compete privativamente à União legislar sobre 
normas gerais de licitação e contratos (art. 22, XXVII, da CF/88). STF. 
Plenário. ADI 3.735/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 8/9/2016 
(Info 838) 
 
O pregão é uma modalidade de licitação disciplinada pela Lei 
10.520/2002. O art. 7º da Lei prevê que o licitante que for convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta e não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a documentação, apresentar documentação falsa, 
retardar a execução do que contratado, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 anos. Esse 
prazo de 5 anos (ou menos) de punição começa a ser contado quando? 
Inicia-se com a publicação da decisão no Diário Oficial ou somente no 
dia em que é feito o registro negativo sobre a empresa no SICAF? Isso é 



 

importante porque a inserção dessa informação no SICAF pode demorar 
um tempo para acontecer. Qual é, portanto, o termo inicial da sanção? A 
data da publicação no Diário Oficial. O termo inicial para efeito de 
contagem e detração (abatimento) da penalidade prevista no art. 7º da 
Lei 10.520/2002, aplicada por órgão federal, coincide com a data em que 
foi publicada a decisão administrativa no Diário Oficial da União — e não 
com a do registro no SICAF. STJ. 1ª Seção. MS 20784-DF, Rel. Min. 
Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 
9/4/2014 (Info 561). 

O edital da licitação poderá exigir que a empresa a ser contratada tenha, 
em seu acervo técnico, um profissional que já tenha conduzido serviço de 
engenharia similar àquele previsto para a licitação. Além disso, o edital 
também poderá exigir que a própria empresa já tenha atuado em serviço 
similar. STJ. 2ª Turma. RMS 39883-MT, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 17/12/2013 (Info 533). 

A União detém competência para legislar sobre as normas gerais de 
licitação, podendo os Estados e Municípios legislar sobre o tema para 
complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades. Assim, 
lei municipal pode proibir que os agentes políticos do município (e seus 
parentes) mantenham contrato com o Poder Público municipal. STF. 2ª 
Turma. RE 423560/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 
29/5/2012 (Info 668). 

QUESTÕES 

1) Considerando que, iniciado procedimento licitatório voltado à 
aquisição de determinados bens de interesse do estado do Maranhão, não 
tenham aparecido interessados em participar do referido certame, 
assinale a opção correta de acordo com a legislação pertinente. 

 a)  A falta de interessados no procedimento licitatório é causa de 
inexigibilidade de licitação, o que possibilita a contratação direta pela 
administração pública, inclusive com a alteração das condições básicas 
anteriormente estabelecidas. 

 b)  A falta de interessados no procedimento licitatório é causa de 
dispensa de licitação, quando tal procedimento, justificadamente, não 
puder ser repetido sem prejuízo para a administração pública, devendo 
ser mantidas as condições preestabelecidas. 

 c)  A frustração do procedimento licitatório impõe a alteração das 
condições preestabelecidas no instrumento convocatório, de modo a 
atrair interessados em nova licitação. 

 d)  A despeito da falta de interessados no referido certame 
licitatório, novo processo licitatório deverá ser realizado, sob pena de 
burla à obrigatoriedade de realização de licitação para as contratações 
públicas. 



 

 e)  Mantido o interesse na contratação, a frustração do 
procedimento licitatório impõe a contratação direta pela administração 
pública, não havendo de se falar em burla à obrigatoriedade de realização 
de licitação. 

2) Considerando que determinado órgão público, visando aumentar sua 
eficiência na prestação de serviços, pretenda contratar empresa 
particular especializada para capacitar seus servidores, julgue o item a 
seguir, com base nas disposições da legislação que regula a contratação 
de serviços na administração pública. 

 A empresa poderá ser contratada por dispensa de licitação se a 
capacitação custar entre R$ 18.000 e R$ 25.000. 

Certo (   )   Errado (   ) 

3) 
 
Se o serviço for de natureza singular e a empresa possuir notória 
especialização, a contratação poderá ocorrer por inexigibilidade de 
licitação. 
Certo (   )    Errado (   ) 
 

4) Configura hipótese de inexigibilidade de licitação a 

 a)  prestação de serviço de natureza singular para a divulgação de 
campanha educacional dirigida à população.  

 b)  aquisição de serviço de informática prestado por empresa 
pública que tenha sido criada para esse fim específico.  

 c)  aquisição de gêneros perecíveis, enquanto durar o processo 
licitatório correspondente, desde que realizada com base no preço do dia.  

 d) aquisição de armamento de determinada marca, desde que 
justificada a escolha por motivos de segurança pública.  

 e) contratação, por intermédio de empresário exclusivo, de cantor 
consagrado pela crítica especializada. 

5) Para contratar empresa de serviço de vigilância para os prédios das 
repartições públicas municipais, determinado município do estado do 
Maranhão realizou licitação na modalidade pregão. Nessa situação 
hipotética, 

 a)  é facultada à administração pública a adoção dos critérios 
melhor técnica e preço ou menor preço, para fins de julgamento e 
classificação das propostas dos licitantes. 



 

 b)  a análise dos documentos para a habilitação do licitante 
vencedor se dará ao término da fase de julgamento das propostas. 

 c)  o pregão não poderia ser a modalidade licitatória escolhida por 
se destinar exclusivamente ao âmbito federal. 

 d)  o pregão não poderia ser a modalidade licitatória escolhida se o 
valor estimado da contratação superasse aqueles previstos para as 
modalidades tomada de preço e concorrência. 

 e)  é exigível, como condição para participação no certame, a 
garantia de proposta pelos participantes e a aquisição do edital pelos 
licitantes. 

 

6) Com relação a atos administrativos, serviços públicos e procedimentos 
licitatórios, julgue o item subsequente. 
 
O pregão, modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 
comuns, independentemente do valor estimado da contratação, aplica-se 
tanto aos órgãos da administração direta quanto às entidades integrantes 
da administração indireta, inclusive aos fundos especiais. 

Certo (   )   Errado (   ) 

7) Considerando que determinado órgão público, visando aumentar sua 
eficiência na prestação de serviços, pretenda contratar empresa 
particular especializada para capacitar seus servidores, julgue o item a 
seguir, com base nas disposições da legislação que regula a contratação 
de serviços na administração pública. 

 Havendo os pressupostos fáticos e jurídicos para a realização de uma 
licitação, a administração pública poderá selecionar a empresa a ser 
contratada por meio de pregão eletrônico, desde que o serviço seja 
qualificado como comum, isto é, seja um serviço cujo padrão de 
desempenho e qualidade possa ser objetivamente definido pelo edital. 

Certo (  )   Errado (   ) 

Considerando as disposições da Lei n.º 9.784/1999, que regulamenta o 
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, e 
da Lei n.º 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos, julgue o item a 
seguir. 

  

8) Conforme o princípio da publicidade, a licitação não pode ser sigilosa, 
devendo ser públicos todos os atos de seu procedimento, em todas as 



 

suas fases, incluído o conteúdo das propostas apresentadas antes da 
respectiva abertura. 

9) A respeito de finalidades e princípios norteadores da licitação, julgue 
o item a seguir. 

 Em razão do princípio da isonomia, é vedada qualquer diferenciação 
entre particulares para a contratação com a administração pública. 

10)  A respeito de finalidades e princípios norteadores da licitação, julgue 
o item a seguir. 
  
A legislação norteadora dos princípios da licitação veda toda e qualquer 
cláusula restritiva de participação no procedimento licitatório. 
 
11) Com relação a licitações, julgue os seguintes itens. 
 
I   Subordinam-se ao regime da Lei n.º 8.666/1993, além dos órgãos da 
administração direta e indireta, os fundos especiais, os cartórios 
notariais e de registro e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 
municípios. 
 
II   Os contratos administrativos relativos a direitos reais sobre imóveis 
são formalizados por meio de instrumento lavrado em cartório de notas. 
 
III   Os bens imóveis da administração pública poderão ser alienados por 
ato da autoridade competente mediante adoção de procedimento 
licitatório sob a modalidade de concorrência ou pregão eletrônico. 
 
IV   Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação 
por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/1993, devendo 
protocolar o pedido até cinco dias úteis antes da data prevista para a 
abertura dos envelopes de habilitação. 
 
12) A realização de uma licitação para a contratação, com base na Lei no 
8.666/1993, de obras de reforma de um ginásio esportivo depende, 
dentre outros requisitos,  
 a) da realização de audiência pública, para autorização popular 
acerca da política pública deliberada pela Administração.  
 b) da existência de recursos orçamentários e financeiros para  fazer 
frente ao valor integral do contrato, ainda que ultrapasse um exercício 
financeiro.  
 c) de terem sido previstos recursos orçamentários para garantir que 
a parcela das obras executadas seja paga no mesmo exercício financeiro.  
 d) da realização de consulta pública, independente do valor do 
contrato, para colher subsídios junto aos interessados para 
aperfeiçoamento do edital e do contrato.  



 

 e) da autorização do Legislativo para comprometimento do 
orçamento do ano em que as obras serão executada. 
 
13)Considerando as disposições da Lei n.º 9.784/1999, que regulamenta 
o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, e 
da Lei n.º 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos, julgue o item a 
seguir. 
  
Quando for tecnicamente justificável, será permitida a realização de 
licitação cujo objeto inclua bens de marca, características e 
especificações exclusivas. 
 
14 ) A Administração Pública anunciou licitação para a realização de uma 
obra. Como os trabalhos relativos ao projeto básico estavam demorando 
para serem concluídos, mesmo sem a aprovação dessa etapa a 
autoridade competente deu sequência ao certame e aos trabalhos 
referentes ao projeto executivo. O projeto executivo também não foi 
concluído e, com a autorização da Administração, desenvolveu-se 
concomitantemente com a execução da obra contratada. Nesse 
panorama, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993, a 
execução da etapa referente ao projeto executivo sem a conclusão e 
aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos ao projeto 
básico 
a) e o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a 
execução da obra implicam a nulidade dos atos ou contratos realizados. 
b) implica a nulidade dos atos ou contratos realizados, contudo o 
desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a 
execução da obra não é vedado, já que autorizado pela Administração. 
c) e o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a 
execução da obra são permitidos, desde que 
autorizados pela Administração. 
d) não é vedada, desde que autorizada pela Administração, contudo o 
desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a 
execução da obra implicam a nulidade dos atos ou contratos realizados. 
e) e o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a 
execução da obra são permitidos, desde que o objeto da licitação inclua 
marcas, características e especificações exclusivas, havendo, nesse caso, 
obrigatoriamente, a necessidade de autorização da Administração. 
 
15) Considere que o Estado pretenda alienar alguns imóveis de sua 
propriedade que, de acordo com levantamento feito pelo órgão 
responsável pelo controle do patrimônio público, excedem as 
necessidades da Administração, tendo em vista recente redução de 
Secretarias de Estado e a possibilidade de acomodação de diferentes 
repartições em um mesmo conjunto de prédios. Ocorre que, instaurados 
os procedimentos licitatórios para a alienação, todos na modalidade 
concorrência, alguns dos imóveis não foram passíveis de venda por não 
terem acorrido interessados no certame correspondente. De acordo com 
os ditames da Lei  n° 8.666/1993, o Estado  



 

 a) poderá efetuar a venda direta de tais imóveis, se comprovar que 
a instauração de novo certame causará prejuízos à Administração, desde 
que mantidos o preço e demais condições estabelecidos na licitação 
frustrada.  
 b) está obrigado a instaurar novo procedimento licitatório, 
podendo, contudo, adotar a modalidade leilão, independentemente da 
forma de aquisição do bem, mantido o mesmo preço estabelecido na 
concorrência.  
 c) poderá aplicar desconto progressivo para a alienação do imóveis 
nas licitações subsequentes, dispensando-se, neste caso, a observância 
do preço mínimo fixado em avaliação.  
 d) poderá efetuar a venda direta dos imóveis, desde que a 
interessados previamente cadastrados, que já tenham adquirido ao 
menos um imóvel da Administração em licitação anterior.  
 e) somente poderá alienar tais imóveis mediante procedimento 
licitatório na modalidade concorrência, independentemente da forma de 
aquisição dos mesmos, devendo instaurar tantos procedimentos quantos 
necessários para a efetivação da venda. 
 
16) Um órgão da Administração pública direta deseja vender um prédio 
público desativado para uma entidade autárquica. Em conformidade com 
a Lei nº 8.666/1993, tal alienação é 
a) vedada, já que os bens públicos são inalienáveis. 
b) possível, por se tratar de um bem público dominical, desde que exista 
interesse público devidamente justificado e seja precedida de avaliação e 
de autorização legislativa, sendo dispensada a licitação na modalidade 
concorrência. 
c) possível, por se tratar de um bem de uso comum, desde que exista 
interesse público devidamente justificado e seja precedida de licitação na 
modalidade concorrência, sendo dispensada a autorização legislativa, já 
que não está cumprindo a função social da propriedade. 
d) possível, por se tratar de um bem de uso especial, desde que exista 
interesse público devidamente justificado e seja precedida de avaliação e 
de autorização legislativa, bem como de licitação na modalidade 
concorrência. 
e) possível, por se tratar de um bem público dominical, desde que exista 
interesse público devidamente justificado e seja precedida de avaliação e 
de autorização legislativa, bem como de licitação na modalidade 
concorrência. 
 
17) Considerando que a ABIN escolha a modalidade licitatória convite 
para contratar empresa de engenharia para modernizar suas instalações, 
julgue o item que se segue, com base nas disposições da Lei n.º 
8.666/1993. 
  
Se não for alcançado o número mínimo legalmente exigido de empresas 
qualificadas no certame, estará configurada hipótese de dispensa de 
licitação. 
 



 

 

 

 

 


