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EMENTA 
 

MÓDULO I – INTRODUÇÃO A NOVA LEI 
-Aplicabilidade da Nova Lei e sua vigência imediata e prazo de 24 meses. 
-Aplicação da Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 com a Nova Lei: vantagens e desvantagens. 
-Principais conceitos 
-Objetivos da licitação 
-Principais alterações na etapa de planejamento 
-O ETP e do Termo de Referência 
-Principais alterações nas Modalidades de licitação 
-Como vai funcionar o Pregão 
 
MÓDULO II – ETAPAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS 
-Principais alterações nas Etapas da fase de seleção do fornecedor 
-Exigências para habilitação. 
-O julgamento das propostas e modos de disputa. 
-Momento Recursal e formas de resposta: estratégias 
-Principais agentes: Licitante, agente de contratação, pregoeiro e comissão de contratação. 
-Separação e acumulação de funções 
-Atuação da assessoria jurídica 
 
MÓDULO III - NOVOS PROCEDIMENTOS E REGRAS CONTRATUAIS 
-Procedimentos auxiliares da Nova Lei 
-Principais modificações nas dispensas e inexigibilidades:  Contratação direta    
-Contrato administrativo: regras básicas na nova lei: Formalização, Vigência e Alterações contratuais 
-Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
-Gestão e Fiscalização 
 
MÓDULO IV - INEXECUÇÃO CONTRATUAL E PECULIARIDADES 
-Inexecução do Contrato e Ata e aplicação de penalidades 
-Peculiaridades na Lei para: 
-Compras 
-Serviços contínuos 
-Serviços terceirizados 
-Obras e serviços de engenharia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

A forma de construção das relações didática pedagógicas será estruturada a partir de aulas 
expositivas e de experiências de gestão, bem como de apresentação de exemplos e 
realização de dinâmicas para facilitar a compreensão dos alunos sobre a matéria.  
 

OBJETIVO DO CURSO 
 

Capacitar agentes públicos com relação a importância da Nova Lei de Licitações e treiná-
los para a interpretação do texto dessa Lei e a sua correta aplicação em âmbito municipal.. 
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Capacitar agentes públicos com 
relação a importância da Nova Lei de 

Licitações e treiná-los para a 
interpretação do texto dessa Lei e a 

sua correta aplicação em âmbito 
municipal.

INTRODUÇÃO A NOVA LEI

-Aplicabilidade da Nova Lei e sua vigência imediata e prazo de 24 meses.

-Aplicação da Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 com a Nova Lei: vantagens e 

desvantagens.

-Principais conceitos

-Objetivos da licitação

-Principais alterações na etapa de planejamento

-O ETP e do Termo de Referência

-Principais alterações nas Modalidades de licitação

-Como vai funcionar o Pregão
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ETAPAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS

-Principais alterações nas Etapas da fase de seleção do fornecedor

-Exigências para habilitação.

-O julgamento das propostas e modos de disputa.

-Momento Recursal e formas de resposta: estratégias

-Principais agentes: Licitante, agente de contratação, pregoeiro e comissão 

de contratação.

-Separação e acumulação de funções

-Atuação da assessoria jurídica

NOVOS PROCEDIMENTOS E REGRAS CONTRATUAIS

-Procedimentos auxiliares da Nova Lei

-Principais modificações nas dispensas e 

inexigibilidades: Contratação direta

-Contrato administrativo: regras básicas na nova lei: Formalização, 

Vigência e Alterações contratuais

-Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro

-Gestão e Fiscalização
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INEXECUÇÃO CONTRATUAL E PECULIARIDADES

-Inexecução do Contrato e Ata e aplicação de penalidades

-Peculiaridades na Lei para:

-Compras

-Serviços contínuos

-Serviços terceirizados

-Obras e serviços de engenharia.

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação 
para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e abrange:

I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos 
Municípios, quando no desempenho de função administrativa;

II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela Administração Pública.
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Art. 2ºEsta Lei aplica-se a:

I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;

II - compra, inclusive por encomenda;

III - locação;

IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais 
especializados;

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia;

VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei:

I - contratos que tenham por objeto operação de 
crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, 

incluídas as contratações de agente financeiro e a 
concessão de garantia relacionadas a esses contratos;

II - contratações sujeitas a normas previstas em 
legislação própria.



29/08/2022

6

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei 

as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são 

aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de 

serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita 

bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa 

de pequeno porte;

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às 

licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 

porte.

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da publicidade, da eficiência, do interesse público, da 

probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da 

motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 

da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, 

da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as 

disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 

1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
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DAS DEFINIÇÕES

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da 
Administração Pública;

II - entidade: unidade de atuação dotada de personalidade 
jurídica;

III - Administração Pública: administração direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive 

as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou 

mantidas;

Art. 6º [...]

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos 

a:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de 

campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros 

específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia 

que se enquadrem na definição deste inciso;
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Art. 6º [...]

XIX - notória especialização: qualidade de 

profissional ou de empresa cujo conceito, no 

campo de sua especialidade, decorrente de 

desempenho anterior, estudos, experiência, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe 

técnica ou outros requisitos relacionados com 

suas atividades, permite inferir que o seu trabalho 

é essencial e reconhecidamente adequado à plena 

satisfação do objeto do contrato;

Art. 6º [...]

XX - estudo técnico preliminar: documento 

constitutivo da primeira etapa do planejamento de 

uma contratação que caracteriza o interesse 

público envolvido e a sua melhor solução e dá 

base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao 

projeto básico a serem elaborados caso se 

conclua pela viabilidade da contratação;



29/08/2022

9

Art. 6º [...]

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de 

atividades destinadas a obter determinada utilidade, 

intelectual ou material, de interesse para a Administração e 

que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o 

inciso XII docaputdeste artigo, são estabelecidas, por força 

de lei, como privativas das profissões de arquiteto e 

engenheiro ou de técnicos especializados, que 

compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de 

engenharia que tem por objeto ações, objetivamente 

padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de 

manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis 

e imóveis, com preservação das características originais dos 

bens;

Art. 6º [...]

XXI – [...]

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta 

heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar 

na definição constante da alínea "a" deste inciso;
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Art. 6º [...]

XXIII - termo de referência: documento necessário para a 

contratação de bens e serviços, que deve conter os 

seguintes parâmetros e elementos descritivos:

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os 

quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a 

possibilidade de sua prorrogação;

b) fundamentação da contratação, que consiste na 

referência aos estudos técnicos preliminares 

correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses 

estudos, no extrato das partes que não contiverem 

informações sigilosas;

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o 

ciclo de vida do objeto;

Art. 6º [...]

XXIII – [...]

d) requisitos da contratação;

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o 

contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o 

seu encerramento;

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto 

será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;

g) critérios de medição e de pagamento;

h) forma e critérios de seleção do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para 

os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e 

classificado;

j) adequação orçamentária;
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Art. 6º [...]

XXIV - anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios 

necessários à elaboração do projeto básico, que deve 

conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de 

necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, 

motivação técnico-econômico-social do empreendimento, 

visão global dos investimentos e definições relacionadas ao 

nível de serviço desejado;

b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;

c) prazo de entrega;

d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou 

projeto da área de influência, quando cabível;

Art. 6º [...]

XXIV – [...]

e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia 

na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e 

de acessibilidade;

f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;

g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 

concepção proposta;

h) levantamento topográfico e cadastral;

i) pareceres de sondagem;

j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos 

componentes construtivos e dos materiais de construção, de 

forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;
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Art. 6º [...]

XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários 

e suficientes, com nível de precisão adequado para definir 

e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de 

obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com 

base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegure a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento e 

que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos:

Art. 6º [...]

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos 

necessários e suficientes à execução completa da 

obra, com o detalhamento das soluções previstas 

no projeto básico, a identificação de serviços, de 

materiais e de equipamentos a serem 

incorporados à obra, bem como suas 

especificações técnicas, de acordo com as 

normas técnicas pertinentes;
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Art. 6º [...]

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de 

riscos e de responsabilidades entre as partes e 

caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de 

eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, 

as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do contrato que possam causar impacto em seu 

equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual 

necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de 

sua ocorrência;

Art. 6º [...]

XXVII [...]

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações 

do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados 

inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de 

modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou 

no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das 

frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os 

contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, 

devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução 

predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as 

características do regime de execução no caso de obras e serviços 

de engenharia;
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Art. 6º [...]

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para 

contratação de bens e serviços especiais e de obras e 

serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de 

julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

Art. 6º [...]

XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de 

julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e 

para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens 

imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente 

apreendidos a quem oferecer o maior lance;
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Art. 6º [...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para 

aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de 

julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior 

desconto;

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para 

contratação de obras, serviços e compras em que a 

Administração Pública realiza diálogos com licitantes 

previamente selecionados mediante critérios objetivos, com 

o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes 

de atender às suas necessidades, devendo os licitantes 

apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

Art. 6º [...]

XLIII - credenciamento: processo administrativo de 

chamamento público em que a Administração Pública 

convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens 

para que, preenchidos os requisitos necessários, se 

credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto 

quando convocados;

XLIV - pré-qualificação: procedimento seletivo prévio à 

licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise 

das condições de habilitação, total ou parcial, dos 

interessados ou do objeto;
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Art. 6º [...]

XLV - sistema de registro de preços: conjunto 

de procedimentos para realização, mediante 

contratação direta ou licitação nas modalidades 

pregão ou concorrência, de registro formal de 

preços relativos a prestação de serviços, a obras e 

a aquisição e locação de bens para contratações 

futuras;

Art. 6º [...]

L - comissão de contratação: conjunto de 

agentes públicos indicados pela Administração, 

em caráter permanente ou especial, com a função 

de receber, examinar e julgar documentos 

relativos às licitações e aos procedimentos 

auxiliares;
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Art. 6º [...]

LI - catálogo eletrônico de padronização de 

compras, serviços e obras: sistema 

informatizado, de gerenciamento centralizado e 

com indicação de preços, destinado a permitir a 

padronização de itens a serem adquiridos pela 

Administração Pública e que estarão disponíveis 

para a licitação;

Art. 6º [...]

LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto 

é a prestação de serviços, que pode incluir a 

realização de obras e o fornecimento de bens, 

com o objetivo de proporcionar economia ao 

contratante, na forma de redução de despesas 

correntes, remunerado o contratado com base em 

percentual da economia gerada;
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Art. 6º [...]

LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou 

contratado em valor expressivamente superior aos 

preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 

(um) item, se a licitação ou a contratação for por 

preços unitários de serviço, seja do valor global do 

objeto, se a licitação ou a contratação for por 

tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada;

Art. 6º [...]

LVII - superfaturamento: dano provocado ao 

patrimônio da Administração, caracterizado, entre 

outras situações, por:

a) medição de quantidades superiores às 

efetivamente executadas ou fornecidas;

b) deficiência na execução de obras e de serviços 

de engenharia que resulte em diminuição da sua 

qualidade, vida útil ou segurança;
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Art. 6º [...]

LVII [...]

c) alterações no orçamento de obras e de serviços de 

engenharia que causem desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato em favor do contratado;

d) outras alterações de cláusulas financeiras que 

gerem recebimentos contratuais antecipados, 

distorção do cronograma físico-financeiro, 

prorrogação injustificada do prazo contratual com 

custos adicionais para a Administração ou reajuste 

irregular de preços;

Art. 6º [...]

LVIII - reajustamento em sentido estrito: forma 

de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

de contrato consistente na aplicação do índice de 

correção monetária previsto no contrato, que deve 

retratar a variação efetiva do custo de produção, 

admitida a adoção de índices específicos ou 

setoriais;
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Art. 6º [...]

LIX - repactuação: forma de manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada 

para serviços contínuos com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou predominância de mão 

de obra, por meio da análise da variação dos custos 

contratuais, devendo estar prevista no edital com data 

vinculada à apresentação das propostas, para os 

custos decorrentes do mercado, e com data vinculada 

ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio 

coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os 

custos decorrentes da mão de obra;

CAPÍTULO IV

DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou 

da entidade, ou a quem as normas de organização 

administrativa indicarem, promover gestão por 

competências e designar agentes públicos para o 

desempenho das funções essenciais à execução 

desta Lei que preencham os seguintes requisitos:
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CAPÍTULO IV

DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 7º [...]

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou 

empregado público dos quadros permanentes da 

Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e 

contratos ou possuam formação compatível ou 

qualificação atestada por certificação profissional 

emitida por escola de governo criada e mantida pelo 

poder público; e

CAPÍTULO IV

DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 7º [...]

III - não sejam cônjuge ou companheiro de 

licitantes ou contratados habituais da 

Administração nem tenham com eles vínculo de 

parentesco, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista e civil.
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Art. 8º A licitação será conduzida por agente de 

contratação, pessoa designada pela autoridade 

competente, entre servidores efetivos ou 

empregados públicos dos quadros 

permanentes da Administração Pública, para 

tomar decisões, acompanhar o trâmite da 

licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 

executar quaisquer outras atividades necessárias 

ao bom andamento do certame até a 

homologação.

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na 

área de licitações e contratos, ressalvados os casos 

previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, 

situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de 

participação de sociedades cooperativas;

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto 

específico do contrato;



29/08/2022

23

Art. 9º [...]

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 pagamento, 

mesmo quando envolvido financiamento de agência 

internacional;

III - opor resistência injustificada ao andamento dos 

processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar 

ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em 

lei.

TÍTULO II

DAS LICITAÇÕES

CAPÍTULO I

DO PROCESSO LICITATÓRIO

Art. 11.O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação 

mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao 

ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente 

inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.
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Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

I - os documentos serão produzidos por escrito, com data e 

local de sua realização e assinatura dos responsáveis;

II - os valores, os preços e os custos utilizados terão como 

expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado 

o disposto no art. 52 desta Lei;

III - 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 processo;

Art. 12. [...]

IV - a prova de autenticidade de cópia de documento 

público ou particular poderá ser feita perante agente da 

Administração, mediante apresentação de original ou de 

declaração de autenticidade por advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal;

V - o reconhecimento de firma somente será exigido 

quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição 

legal;

VI - os atos serão preferencialmente digitais, de forma a 

permitir que sejam produzidos, comunicados, 

armazenados e validados por meio eletrônico;
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Art. 12. [...]

VII - a partir de documentos de formalização de 

demandas, os órgãos responsáveis pelo 

planejamento de cada ente federativo poderão, na 

forma de regulamento, elaborar plano de 

contratações anual, com o objetivo de racionalizar 

as contratações dos órgãos e entidades sob sua 

competência, garantir o alinhamento com o seu 

planejamento estratégico e subsidiar a elaboração 

das respectivas leis orçamentárias.

Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são 

públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado, na forma da lei.

Parágrafo único. A publicidade será diferida:

I - quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva 

abertura;

II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do 

art. 24 desta Lei.
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Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes 

fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o 

caso;

•IV - de julgamento;

•V - de habilitação;

•VI - recursal;

•VII - de homologação.

Art. 17. [...]

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste 

artigo poderá, mediante ato motivado com 

explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder 

as fases referidas nos incisos III e IV do caput 

deste artigo, desde que expressamente previsto 

no edital de licitação.
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Art. 17. [...]

§ 2º As licitações serão realizadas 

preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida 

a utilização da forma presencial, desde que 

motivada, devendo a sessão pública ser registrada 

em ata e gravada em áudio e vídeo.

Art. 17. [...]

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o 

inciso IV do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante 

poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, 

realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, 

mediante homologação de amostras, exame de 

conformidade e prova de conceito, entre outros testes de 

interesse da Administração, de modo a comprovar sua 

aderência às especificações definidas no termo de 

referência ou no projeto básico.
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CAPÍTULO II

DA FASE PREPARATÓRIA

Seção I

Da Instrução do Processo Licitatório

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada 

pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 

desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, 

bem como abordar todas as considerações técnicas, 

mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 

compreendidos:

Art. 18. [...]

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, 

tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, 

mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica 

ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-

financeira, justificativa dos critérios de pontuação e 

julgamento das propostas técnicas, nas licitações com 

julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e 

justificativa das regras pertinentes à participação de 

empresas em consórcio;
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Art. 18. [...]

X - a análise dos riscos que possam comprometer 

o sucesso da licitação e a boa execução 

contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação 

do orçamento da licitação, observado o art. 24 

desta Lei.

Art. 18. [...]

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput 

deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 

melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade 

técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes 

elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o 

problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de 

contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu 

alinhamento com o planejamento da Administração;
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Art. 18. [...]

§ 1º [...]

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas 

das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 

considerem interdependências com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 

solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços 

unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que 

lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a 

Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da 

licitação;

Art. 18. [...]

§ 1º [...]

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas 

à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e 

de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de 

empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 

recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens 

e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina.
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Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da Administração Pública deverão 

ser de qualidade comum, não superior à necessária para 

cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a 

aquisição de artigos de luxo.

§ 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão 

em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de 

consumo nas categorias comum e luxo.

§ 2º A partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da 

promulgação desta Lei, novas compras de bens de consumo 

só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade 

competente, do regulamento a que se refere o § 1º deste 

artigo.

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de 

alocação de riscos entre o contratante e o 

contratado, hipótese em que o cálculo do valor 

estimado da contratação poderá considerar taxa 

de risco compatível com o objeto da licitação e 

com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo 

com metodologia predefinida pelo ente federativo.
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Art. 22. [...]

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo 

deverá promover a alocação eficiente dos riscos 

de cada contrato e estabelecer a responsabilidade 

que caiba a cada parte contratante, bem como os 

mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro 

e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra 

durante a execução contratual.

Art. 22. [...]

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada 

pela matriz de riscos, especialmente quanto:

I - às hipóteses de alteração para o 

restabelecimento da equação econômico-

financeira do contrato nos casos em que o sinistro 

seja considerado na matriz de riscos como causa 

de desequilíbrio não suportada pela parte que 

pretenda o restabelecimento;
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Art. 22. [...]

§ 2º [...]

II - à possibilidade de resolução quando o sinistro 

majorar excessivamente ou impedir a continuidade 

da execução contratual;

III - à contratação de seguros obrigatórios 

previamente definidos no contrato, integrado o 

custo de contratação ao preço ofertado.

Art. 23.O valor previamente estimado da 

contratação deverá ser compatível com os valores 

praticados pelo mercado, considerados os preços 

constantes de bancos de dados públicos e as 

quantidades a serem contratadas, observadas a 

potencial economia de escala e as peculiaridades 

do local de execução do objeto.
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Art. 23.[...]

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral, conforme 

regulamento, o valor estimado será definido com base 

no melhor preço aferido por meio da utilização dos 

seguintes parâmetros, adotados de forma combinada 

ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais 

à mediana do item correspondente no painel para 

consulta de preços ou no banco de preços em saúde 

disponíveis no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP);

Art. 23.[...]

§ 1º [...]

II - contratações similares feitas pela Administração 

Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) 

ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive 

mediante sistema de registro de preços, observado o 

índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia 

especializada, de tabela de referência formalmente 

aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde 

que contenham a data e hora de acesso;



29/08/2022

35

Art. 23.[...]

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e 

serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor 

estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na 

seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à 

mediana do item correspondente do Sistema de Custos 

Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de 

infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), 

para as demais obras e serviços de engenharia;

Art. 23.[...] § 2º [...]

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia 

especializada, de tabela de referência formalmente aprovada 

pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a 

data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, 

em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior 

à data da pesquisa de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na 

forma de regulamento.
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Art. 23.[...]

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, 

Estados e Distrito Federal, desde que não 

envolvam recursos da União, o valor previamente 

estimado da contratação, a que se refere o caput 

deste artigo, poderá ser definido por meio da 

utilização de outros sistemas de custos adotados 

pelo respectivo ente federativo.

Art. 23.[...]

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por 

dispensa, quando não for possível estimar o valor do 

objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste 

artigo, o contratado deverá comprovar previamente que 

os preços estão em conformidade com os praticados em 

contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, 

por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para 

outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior 

à data da contratação pela Administração, ou por outro 

meio idôneo.
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Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da 

contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da 

divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

informações necessárias para a elaboração das propostas, e, 

nesse caso:

I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e 

externo;

II - (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o 

critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou 

o máximo aceitável constará do edital da licitação.

Art. 25.O edital deverá conter o objeto da licitação 

e as regras relativas à convocação, ao julgamento, 

à habilitação, aos recursos e às penalidades da 

licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à 

entrega do objeto e às condições de pagamento.

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração 

adotará minutas padronizadas de edital e de 

contrato com cláusulas uniformes.
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Art. 25.[...]

§ 2º Desde que, conforme demonstrado em 

estudo técnico preliminar, não sejam causados 

prejuízos à competitividade do processo licitatório 

e à eficiência do respectivo contrato, o edital 

poderá prever a utilização de mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias-primas 

existentes no local da execução, conservação e 

operação do bem, serviço ou obra.

Art. 25.[...]

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos 

minuta de contrato, termos de referência, 

anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão 

ser divulgados em sítio eletrônico oficial na 

mesma data de divulgação do edital, sem 

necessidade de registro ou de identificação 

para acesso.
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Art. 25.[...]

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e 

fornecimentos de grande vulto, o edital deverá 

prever a obrigatoriedade de implantação de 

programa de integridade pelo licitante 

vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado 

da celebração do contrato, conforme 

regulamento que disporá sobre as medidas a 

serem adotadas, a forma de comprovação e as 

penalidades pelo seu descumprimento.

Art. 25.[...]

§ 5º O edital poderá prever a 

responsabilidade do contratado pela:

I - obtenção do licenciamento ambiental;

II - realização da desapropriação autorizada 

pelo poder público.
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Art. 25.[...]

§ 6º Os licenciamentos ambientais de obras e 

serviços de engenharia licitados e contratados 

nos termos desta Lei terão prioridade de 

tramitação nos órgãos e entidades integrantes 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama) e deverão ser orientados pelos 

princípios da celeridade, da cooperação, da 

economicidade e da eficiência.

Art. 25.[...]

§ 7º Independentemente do prazo de duração do 
contrato, será obrigatória a previsão no edital de 
índice de reajustamento de preço, com data-base 
vinculada à data do orçamento estimado e com a 

possibilidade de ser estabelecido mais de um índice 
específico ou setorial, em conformidade com a 
realidade de mercado dos respectivos insumos.
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Art. 26. No processo de licitação, poderá ser 

estabelecida margem de preferência para:

I - bens manufaturados e serviços nacionais 

que atendam a normas técnicas brasileiras;

II - bens reciclados, recicláveis ou 

biodegradáveis, conforme regulamento.

Art. 26. [...]

§ 1º A margem de preferência de que trata o caput deste artigo:

I - será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo 
federal, no caso do inciso I do caput deste artigo;

II - poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos 
bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I 

ou II do caput deste artigo;

•III - poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços 
originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul), desde que haja reciprocidade com o País prevista 
em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e 

ratificado pelo Presidente da República.
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Art. 27.Será divulgada, em sítio eletrônico 

oficial, a cada exercício financeiro, a 

relação de empresas favorecidas em 

decorrência do disposto no art. 26 desta 

Lei, com indicação do volume de recursos 

destinados a cada uma delas.

Seção II

Das Modalidades de Licitação

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;

II - concorrência;

III - concurso;

IV - leilão;

V - diálogo competitivo.
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Art. 28. [...]

§ 1º Além das modalidades referidas no caput 

deste artigo, a Administração pode servir-se 

dos procedimentos auxiliares previstos no art. 

78 desta Lei.

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades 

de licitação ou, ainda, a combinação daquelas 

referidas no caput deste artigo.

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito 

procedimental comum a que se refere o art. 17 desta 

Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir 

padrões de desempenho e qualidade que possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às 

contratações de serviços técnicos especializados de 

natureza predominantemente intelectual e de obras e 

serviços de engenharia, exceto os serviços de 

engenharia de que trata a alínea "a" do inciso XXI do 

caput do art. 6º desta Lei.
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Art. 30. O concurso observará as regras e condições 

previstas em edital, que indicará:

I - a qualificação exigida dos participantes;

II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;

III - as condições de realização e o prêmio ou 

remuneração a ser concedida ao vencedor.

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração 

de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração 

Pública, nos termos do art. 93 desta Lei, todos os direitos 

patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução 

conforme juízo de conveniência e oportunidade das 

autoridades competentes.

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a 
servidor designado pela autoridade competente da 

Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus 
procedimentos operacionais.

§ 1º Se optar pela realização de leilão por intermédio de 
leiloeiro oficial, a Administração deverá selecioná-lo 

mediante credenciamento ou licitação na modalidade 
pregão e adotar o critério de julgamento de maior 

desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados 
como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei 

que regula a referida profissão e observados os valores dos 
bens a serem leiloados.
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Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita 

a contratações em que a Administração:

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes 

condições:

a) inovação tecnológica ou técnica;

b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua 

necessidade satisfeita sem a adaptação de 

soluções disponíveis no mercado; e

c) impossibilidade de as especificações técnicas 

serem definidas com precisão suficiente pela 

Administração;

Art. 32. [...]

II - verifique a necessidade de definir e identificar 

os meios e as alternativas que possam satisfazer 

suas necessidades, com destaque para os 

seguintes aspectos:

a) a solução técnica mais adequada;

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a 

solução já definida;

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;
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Art. 32. [...]

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão 

observadas as seguintes disposições:

I - a Administração apresentará, por ocasião da 

divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, 

suas necessidades e as exigências já definidas e 

estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) 

dias úteis para manifestação de interesse na 

participação da licitação;

Art. 32. [...] § 1º [...]

II - os critérios empregados para pré-seleção dos 

licitantes deverão ser previstos em edital, e serão 

admitidos todos os interessados que preencherem os 

requisitos objetivos estabelecidos;

III - a divulgação de informações de modo 

discriminatório que possa implicar vantagem para 

algum licitante será vedada;

IV - a Administração não poderá revelar a outros 

licitantes as soluções propostas ou as informações 

sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu 

consentimento;
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Art. 32. [...] § 1º [...]

V - a fase de diálogo poderá ser mantida até que a 

Administração, em decisão fundamentada, identifique 

a solução ou as soluções que atendam às suas 

necessidades;

VI - as reuniões com os licitantes pré-selecionados 

serão registradas em ata e gravadas mediante 

utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;

VII - o edital poderá prever a realização de fases 

sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir 

as soluções ou as propostas a serem discutidas;

Art. 32. [...] § 1º [...]

VIII - a Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi 
concluído, juntar aos autos do processo licitatório os 

registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase 
competitiva com a divulgação de edital contendo a 

especificação da solução que atenda às suas necessidades 
e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da 
proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 

(sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-
selecionados na forma do inciso II deste parágrafo 

apresentarem suas propostas, que deverão conter os 
elementos necessários para a realização do projeto;
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Art. 32. [...] § 1º [...]

IX - a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou 

ajustes às propostas apresentadas, desde que não 

impliquem discriminação nem distorçam a concorrência 

entre as propostas;

X - a Administração definirá a proposta vencedora de acordo 

com critérios divulgados no início da fase competitiva, 

assegurada a contratação mais vantajosa como resultado;

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de 

contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores 

efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros 

permanentes da Administração, admitida a contratação de 

profissionais para assessoramento técnico da comissão;

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de 

acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.
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Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando 

couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a 

Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade 

definidos no edital de licitação.

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de 

manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental 

do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de 

vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, 

sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em 

regulamento.

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço 

global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos 

eventuais termos aditivos.

•Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou 

conteúdo artístico considerará exclusivamente as 

propostas técnicas ou artísticas apresentadas 

pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio 

ou a remuneração que será atribuída aos 

vencedores.

•Parágrafo único. O critério de julgamento de que 

trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para 

a contratação de projetos e trabalhos de natureza 

técnica, científica ou artística.
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Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a 

maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo 

fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos 

aspectos de técnica e de preço da proposta.

§ 1º O critério de julgamento de que trata ocaputdeste artigo 

será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar 

que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das 

propostas que superarem os requisitos mínimos 

estabelecidos no edital forem relevantes aos fins 

pretendidos pela Administração nas licitações para 

contratação de:

Art. 36. [...] § 1º [...]

I - serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual, caso em que o critério de 

julgamento de técnica e preço deverá ser 

preferencialmente empregado;

II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia 

sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por 

autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

•III - bens e serviços especiais de tecnologia da 

informação e de comunicação;
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Art. 36. [...]

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser 

avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em 

seguida, as propostas de preço apresentadas pelos 

licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por 

cento) de valoração para a proposta técnica.

§ 3º O desempenho pretérito na execução de 

contratos com a Administração Pública deverá ser 

considerado na pontuação técnica, observado o 

disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em 

regulamento.

Art. 36. [...]

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser 

avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em 

seguida, as propostas de preço apresentadas pelos 

licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por 

cento) de valoração para a proposta técnica.

§ 3º O desempenho pretérito na execução de 

contratos com a Administração Pública deverá ser 

considerado na pontuação técnica, observado o 

disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em 

regulamento.
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Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e 

preço deverá ser realizado por:

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, 

comprovadas por meio da apresentação de atestados de 

obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por 

banca designada para esse fim, de acordo com orientações 

e limites definidos em edital, considerados a demonstração 

de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de 

trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos 

produtos que serão entregues;

Art. 37. [...]

III - atribuição de notas por desempenho do 
licitante em contratações anteriores aferida nos 

documentos comprobatórios de que trata o § 3º do 
art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado 

disponível no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP).
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Art. 37. [...]

•§ 1º A banca referida no inciso II do caput deste artigo 

terá no mínimo 3 (três) membros e poderá ser composta 

de:

•I - servidores efetivos ou empregados públicos 

pertencentes aos quadros permanentes da 

Administração Pública;

•II - profissionais contratados por conhecimento técnico, 

experiência ou renome na avaliação dos quesitos 

especificados em edital, desde que seus trabalhos 

sejam supervisionados por profissionais designados 

conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

Art. 38. No julgamento por melhor técnica 

ou por técnica e preço, a obtenção de 

pontuação devido à capacitação técnico-

profissional exigirá que a execução do 

respectivo contrato tenha participação 

direta e pessoal do profissional 

correspondente.
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Art. 39. O julgamento por maior retorno 
econômico, utilizado exclusivamente para a 

celebração de contrato de eficiência, 
considerará a maior economia para a 

Administração, e a remuneração deverá ser 
fixada em percentual que incidirá de forma 

proporcional à economia efetivamente obtida 
na execução do contrato.

Art. 39. [...]

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de 

julgamento de que trata o caput deste artigo, os 

licitantes apresentarão:

I - proposta de trabalho, que deverá contemplar:

a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos 

prazos de realização ou fornecimento;

b) a economia que se estima gerar, expressa em 

unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao 

serviço e em unidade monetária;
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Art. 39. [...]

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de 

julgamento de que trata o caput deste artigo, os 

licitantes apresentarão:

[...]

II - proposta de preço, que corresponderá a percentual 

sobre a economia que se estima gerar durante 

determinado período, expressa em unidade monetária.

Art. 39. [...]

§ 2º O edital de licitação deverá prever parâmetros 

objetivos de mensuração da economia gerada 

com a execução do contrato, que servirá de base 

de cálculo para a remuneração devida ao 

contratado.

§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o 

retorno econômico será o resultado da economia 

que se estima gerar com a execução da proposta 

de trabalho, deduzida a proposta de preço.
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Art. 39. [...]

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia 

prevista no contrato de eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a 

efetivamente obtida será descontada da remuneração do 

contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a 

efetivamente obtida for superior ao limite máximo 

estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, 

ainda, a outras sanções cabíveis.

Seção IV

Disposições Setoriais

Subseção I

Das Compras

Art. 40. O planejamento de compras 

deverá considerar a expectativa de 

consumo anual e observar o seguinte:
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Art. 40. [...]

I - condições de aquisição e pagamento 

semelhantes às do setor privado;

II - processamento por meio de sistema de registro 

de preços, quando pertinente;

III - determinação de unidades e quantidades a 

serem adquiridas em função de consumo e 

utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, 

sempre que possível, mediante adequadas 

técnicas quantitativas, admitido o fornecimento 

contínuo;

Art. 40. [...]

IV - condições de guarda e armazenamento que não 

permitam a deterioração do material;

V - atendimento aos princípios:

a) da padronização, considerada a compatibilidade de 

especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e 

economicamente vantajoso;

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da 

despesa estimada com a prevista no orçamento.



29/08/2022

58

Art. 40. [...]

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos 

previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além 

das seguintes informações:

I - especificação do produto, preferencialmente conforme 

catálogo eletrônico de padronização, observados os 

requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, 

durabilidade e segurança;

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das 

regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for 

o caso;

III - especificação da garantia exigida e das condições de 

manutenção e assistência técnica, quando for o caso.

Art. 40. [...]

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às 

compras, deverão ser considerados:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, 

com vistas à economicidade, sempre que possível, desde 

que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de 

evitar a concentração de mercado.
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Art. 40. [...]

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de 

gestão de contratos ou a maior vantagem na 

contratação recomendar a compra do 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 - o processo de padronização ou de escolha de 

marca levar a fornecedor exclusivo.

Art. 40. [...]

§ 4º Em relação à informação de que trata o inciso 

III do § 1º deste artigo, desde que fundamentada 

em estudo técnico preliminar, a Administração 

poderá exigir que os serviços de manutenção e 

assistência técnica sejam prestados mediante 

deslocamento de técnico ou disponibilizados em 

unidade de prestação de serviços localizada em 

distância compatível com suas necessidades.
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Art. 41. No caso de licitação que envolva o 

fornecimento de bens, a Administração poderá 

excepcionalmente:

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde 

que formalmente justificado, nas seguintes 

hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de 

padronização do objeto;

Art. 41. [...]

II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no 

procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de 

julgamento das propostas ou de lances, ou no período de 

vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde 

que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade 

de sua apresentação;

III - vedar a contratação de marca ou produto, quando, 

mediante processo administrativo, restar comprovado que 

produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela 

Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao 

pleno adimplemento da obrigação contratual;
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Art. 41. [...]

IV - solicitar, motivadamente, carta de 

solidariedade emitida pelo fabricante, que 

assegure a execução do contrato, no caso de 

licitante revendedor ou distribuidor.

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II 

do caput deste artigo restringir-se-á ao licitante 

provisoriamente vencedor quando realizada na 

fase de julgamento das propostas ou de lances.

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado 

pelos proponentes como similar ao das marcas 

eventualmente indicadas no edital será admitida por 

qualquer um dos seguintes meios:

I - comprovação de que o produto está de acordo com 

as normas técnicas determinadas pelos órgãos 

oficiais competentes, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade 

credenciada pelo Inmetro;
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Art. 42. [...]

II - declaração de atendimento satisfatório emitida por 

outro órgão ou entidade de nível federativo 

equivalente ou superior que tenha adquirido o 

produto;

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou 

documento similar que possibilite a aferição da 

qualidade e da conformidade do produto ou do 

processo de fabricação, inclusive sob o aspecto 

ambiental, emitido por instituição oficial competente 

ou por entidade credenciada.

Art. 42. [...]

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de 

aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do 

produto por instituição credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Conmetro).

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de 

licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e 

exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras 

do licitante provisoriamente vencedor, para atender a 

diligência ou, após o julgamento, como condição para 

firmar contrato.
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Art. 42. [...]

§ 3º No interesse da Administração, as 

amostras a que se refere o § 2º deste artigo 

poderão ser examinadas por instituição com 

reputação ético-profissional na especialidade 

do objeto, previamente indicada no edital.

Art. 43.O processo de padronização deverá conter:

I - parecer técnico sobre o produto, considerados 

especificações técnicas e estéticas, desempenho, 

análise de contratações anteriores, custo e condições 

de manutenção e garantia;

II - despacho motivado da autoridade superior, com a 

adoção do padrão;

III - síntese da justificativa e descrição sucinta do 

padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.
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Art. 43. [...]

§ 1º É permitida a padronização com base em processo de 

outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior 

ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela 

adesão a outra padronização ser devidamente motivado, 

com indicação da necessidade da Administração e dos 

riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio 

eletrônico oficial.

§ 2º As contratações de soluções baseadas emsoftwarede 

uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que 

defina processo de gestão estratégica das contratações 

desse tipo de solução.

Art. 45. As licitações de obras e serviços de 

engenharia devem respeitar, especialmente, as 

normas relativas a:

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;
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Art. 45. [...]

III - utilização de produtos, de equipamentos e de 

serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução 

do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da 

legislação urbanística;

•V - proteção do patrimônio histórico, cultural, 

arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 

avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas 

obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida.

Art. 46. 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 - empreitada integral;

IV - contratação por tarefa;

V - contratação integrada;

VI - contratação semi-integrada;

VII - fornecimento e prestação de serviço associado.



29/08/2022

66

Art. 46. [...]

§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de 

engenharia sem projeto executivo, ressalvada a 

hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei.

§ 2º A Administração é dispensada da elaboração 

de projeto básico nos casos de contratação 

integrada, hipótese em que deverá ser elaborado 

anteprojeto de acordo com metodologia definida em 

ato do órgão competente, observados os requisitos 

estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.

Dos Serviços em Geral

Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos 
princípios:

I - da padronização, considerada a compatibilidade 
de especificações estéticas, técnicas ou de 

desempenho;

II - do parcelamento, quando for tecnicamente 
viável e economicamente vantajoso.
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Art. 47. [...]

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento 

deverão 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 - o dever de buscar a ampliação da 

competição e de evitar a concentração de 

mercado.

Art. 47. [...]

§ 2º Na licitação de serviços de manutenção e 
assistência técnica, o edital deverá definir o local de 

realização dos serviços, admitida a exigência de 
deslocamento de técnico ao local da repartição ou a 

exigência de que o contratado tenha unidade de 
prestação de serviços em distância compatível com 

as necessidades da Administração.
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Art. 48. Poderão ser objeto de execução por 
terceiros as atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares aos assuntos que 
constituam área de competência legal do órgão ou 

da entidade, vedado à Administração ou a seus 
agentes, na contratação do serviço terceirizado:

I - indicar pessoas expressamente nominadas para 
executar direta ou indiretamente o objeto 

contratado;

Art. 48. [...]

II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato 

normativo a ser pago pelo contratado;

III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário 

de empresa prestadora de serviço terceirizado;

IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo 

reembolso dos salários pagos;

V - demandar a funcionário de empresa prestadora de 

serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo 

do objeto da contratação;

VI - prever em edital exigências que constituam 

intervenção indevida da Administração na gestão interna 

do contratado.
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Art. 48. [...]

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é 

vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou de agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa 

proibição constar expressamente do edital de 

licitação.

Art. 49. A Administração poderá, mediante 

justificativa expressa, contratar mais de uma 

empresa ou instituição para executar o mesmo 

serviço, desde que essa contratação 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; e

II - a múltipla execução for conveniente para 

atender à Administração.
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Art. 49. [...]

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput 

deste artigo, a Administração deverá manter o 

controle individualizado da execução do objeto 

contratual relativamente a cada um dos 

contratados.

Art. 50. Nas contratações de serviços com regime 

de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

contratado deverá apresentar, quando solicitado 

pela Administração, sob pena de multa, 

comprovação do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) em relação aos empregados 

diretamente envolvidos na execução do contrato, 

em especial quanto ao:

I - registro de ponto;
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Art. 50. [...]

II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, 
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

III - comprovante de depósito do FGTS;

IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo 
adicional;

V - recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, 
na forma prevista em norma coletiva.

Da Locação de Imóveis

Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do 

caput do art. 74 desta Lei, a locação de imóveis 

deverá ser precedida de licitação e avaliação 

prévia do bem, do seu estado de conservação, 

dos custos de adaptações e do prazo de 

amortização dos investimentos necessários.
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Das Licitações Internacionais

Art. 52. 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.

DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o 

processo licitatório seguirá para o órgão de 

assessoramento jurídico da Administração, 

que realizará controle prévio de legalidade 

mediante análise jurídica da contratação.
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Art. 53. [...]

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de 

assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios 

objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e 

compreensível e de forma clara e objetiva, com 

apreciação de todos os elementos indispensáveis à 

contratação e com exposição dos pressupostos de 

fato e de direito levados em consideração na análise 

jurídica;

Art. 53. [...]

•III - (VETADO).

•§ 2º (VETADO).

•§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos 

técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do 

edital de licitação conforme disposto no art. 54.

•§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento 

jurídico da Administração também realizará controle prévio 

de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de 

cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro 

de preços, outros instrumentos congêneres e de seus 

termos aditivos.
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Art. 53. [...]

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses 

previamente definidas em ato da autoridade jurídica 

máxima competente, que deverá considerar o baixo 

valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega 

imediata do bem ou a utilização de minutas de editais 

e instrumentos de contrato, convênio ou outros 

ajustes previamente padronizados pelo órgão de 

assessoramento jurídico.

§ 6º (VETADO).

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada 

mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato 

convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º (VETADO).

§ 2º É facultada a divulgação adicional e a manutenção do 

inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico 

oficial do ente federativo do órgão ou entidade 

responsável pela licitação ou, no caso de consórcio 

público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, 

a divulgação direta a interessados devidamente 

cadastrados para esse fim.
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Art. 54. [...]

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, 

serão disponibilizados no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou 

entidade responsável pela licitação entender 

cabível, também no sítio referido no § 2º deste 

artigo, os documentos elaborados na fase 

preparatória que porventura não tenham integrado 

o edital e seus anexos.

DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de 

propostas e lances, contados a partir da data de 

divulgação do edital de licitação, são de:

I - para aquisição de bens:

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de 

julgamento de menor preço ou de maior desconto;

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas 

pela alínea "a" deste inciso;
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Art. 55. [...]

II - no caso de serviços e obras:

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de 

menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e 

de obras e serviços comuns de engenharia;

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de 

julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de 

serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia;

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de 

contratação integrada;

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o 

de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas 

pelas alíneas "a", "b" e "c" deste inciso;

Art. 55. [...]

III - para licitação em que se adote o critério de 

julgamento de maior lance, 15 (quinze) dias úteis;

IV - para licitação em que se adote o critério de 

julgamento de técnica e preço ou de melhor 

técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) 

dias úteis.
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Art. 55. [...]

•§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão 

nova divulgação na mesma forma de sua divulgação 

inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos 

atos e procedimentos originais, exceto quando a 

alteração não comprometer a formulação das 

propostas.

•§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, 

mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a 

metade nas licitações realizadas pelo Ministério da 

Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou 

conjuntamente:

I - aberto, hipótese em que os licitantes 

apresentarão suas propostas por meio de lances 

públicos e sucessivos, crescentes ou 

decrescentes;

II - fechado, hipótese em que as propostas 

permanecerão em sigilo até a data e hora 

designadas para sua divulgação.



29/08/2022

78

Art. 56. [...]

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa 

fechado será vedada quando adotados os critérios 

de julgamento de menor preço ou de maior 

desconto.

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será 

vedada quando adotado o critério de julgamento 

de técnica e preço.

Art. 56. [...]

§ 3º Serão considerados intermediários os 

lances:

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, 

quando adotado o critério de julgamento de 

maior lance;

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, 

quando adotados os demais critérios de 

julgamento.
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Art. 56. [...]

§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a 
diferença em relação à proposta classificada em 
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por 

cento), a Administração poderá admitir o reinício da 
disputa aberta, nos termos estabelecidos no 

instrumento convocatório, para a definição das 
demais colocações.

Art. 56. [...]

§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o 
julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação 
dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao 

valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços 
unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 
integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 
exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 

cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato.
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Art. 57. O edital de licitação 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. 58. Poderá ser exigida, no momento da 

apresentação da proposta, a comprovação do 

recolhimento de quantia a título de garantia de 

proposta, como requisito de pré-habilitação.

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser 

superior a 1% (um por cento) do valor estimado 

para a contratação.
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Art. 58. [...]

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos 

licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato ou da data em que for 

declarada fracassada a licitação.

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia 

de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não 

apresentação dos documentos para a contratação.

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas 

modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.

DO JULGAMENTO

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas 

pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem 

acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando 

exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras 

exigências do edital, desde que insanável.
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Art. 59. [...]

§ 1º A verificação da conformidade das propostas 

poderá ser feita exclusivamente em relação à 

proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências 

para aferir a exequibilidade das propostas ou 

exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, 

conforme disposto no inciso IV do caput deste 

artigo.

Art. 59. [...]

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e 

arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de 

sobrepreço, serão considerados o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 

observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e 

global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do 

mercado correspondente.

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão 

consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 

pela Administração.
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Art. 59. [...]

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de 

engenharia, será exigida garantia adicional do 

licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este 

último e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis de acordo com esta 

Lei.

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão 

utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para 

a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros 

cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre 

homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 

regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, 

conforme orientações dos órgãos de controle.
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Art. 60. [...]

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será 

assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito 

Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou 

distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se 

localize;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da 

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administração 

poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro 

colocado.

§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, 

segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, 

quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima 

do preço máximo definido pela Administração.

§ 2º A negociação será conduzida por agente de contratação 

ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, 

depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os 

licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
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DA HABILITAÇÃO

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que 

se verifica o conjunto de informações e 

documentos necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o 

objeto da licitação, dividindo-se em:

I - jurídica;

II - técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;

IV - econômico-financeira.

Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as 
seguintes disposições:

I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos 
requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei;

II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas 
pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a 

de julgamento;

III - serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em 
qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de 
reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
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Art. 63. [...]

§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que 

exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, 

declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas.

Art. 63. [...]

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for 

imprescindível para o conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 

edital de licitação poderá prever, sob pena de 

inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que 

conhece o local e as condições de realização da obra 

ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de 

vistoria prévia.
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Art. 63. [...]

§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de 

licitação sempre deverá prever a possibilidade de 

substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades da contratação.

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os 

licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a 

Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes 

para os eventuais interessados.

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, 

não será permitida a substituição ou a apresentação de 

novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos 

documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 

necessária para apurar fatos existentes à época da 

abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha 

expirado após a data de recebimento das propostas.
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Art. 64. [...]

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão 

de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado registrado e acessível a 

todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 

classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de 

julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de 

licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão 

de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento.

Art. 65. As condições de habilitação serão 

definidas no edital.

§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro 

da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura.

§ 2º A habilitação poderá ser realizada por 

processo eletrônico de comunicação a distância, 

nos termos dispostos em regulamento.
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Art. 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a 

capacidade de o licitante exercer direitos e 

assumir obrigações, e a documentação a ser 

apresentada por ele limita-se à comprovação de 

existência jurídica da pessoa e, quando cabível, 

de autorização para o exercício da atividade a ser 

contratada.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação 

técnico-profissional e técnico-operacional será 

restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente 

registrado no conselho profissional competente, 

quando for o caso, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, para fins 

de contratação;
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Art. 67. [...]

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo 

conselho profissional competente, quando for o caso, que 

demonstrem capacidade operacional na execução de 

serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior, bem como documentos 

comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta 

Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do 

aparelhamento adequados e disponíveis para a realização 

do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos;

Art. 67. [...]

IV - prova do atendimento de requisitos previstos 

em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional 

competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou 

conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação.
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Art. 67. [...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de 

maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, 

assim consideradas as que tenham valor individual igual ou 

superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 

contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, 

será admitida a exigência de atestados com quantidades 

mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de 

que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo 

e de locais específicos relativas aos atestados.

Art. 67. [...]

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, 

as exigências a que se referem os incisos I e II do caput deste 

artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por 

outra prova de que o profissional ou a empresa possui 

conhecimento técnico e experiência prática na execução de 

serviço de características semelhantes, hipótese em que as 

provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em 

regulamento.

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis 

emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de 

tradução para o português, salvo se comprovada a 

inidoneidade da entidade emissora.



29/08/2022

92

Art. 67. [...]

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá 

exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante 

tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, 

em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que 

não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos 

incisos I e III do caput deste artigo deverão participar da 

obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração.

Art. 67. [...]

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à 

exigência prevista no inciso V do caput deste artigo por 

meio da apresentação, no momento da assinatura do 

contrato, da solicitação de registro perante a entidade 

profissional competente no Brasil.

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos 

assumidos pelo licitante que importem em diminuição da 

disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III 

do caput deste artigo.



29/08/2022

93

Art. 67. [...]

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos 

técnicos específicos, que a qualificação técnica 

seja demonstrada por meio de atestados relativos 

a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e 

cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese 

em que mais de um licitante poderá apresentar 

atestado relativo ao mesmo potencial 

subcontratado.

Art. 67. [...]

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de 

desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha 

feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do 

consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada 

consorciado individualmente, serão adotados os seguintes 

critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 

homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas 

para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua 

participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação 

de serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual, em que todas as experiências 

atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das 

empresas consorciadas;
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Art. 67. [...]

§ 10. [...]

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de 

consórcio heterogêneo, as experiências atestadas 

deverão ser reconhecidas para cada consorciado 

de acordo com os respectivos campos de atuação, 

inclusive nas licitações para contratação de 

serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual.

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a 
verificação dos seguintes requisitos:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal.
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Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a 

demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir 

as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser 

comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices 

econômicos previstos no edital, devidamente justificados 

no processo licitatório, e será restrita à apresentação da 

seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de 

exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 

últimos exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante.

Art. 69. [...] 

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida 

declaração, assinada por profissional habilitado da 

área contábil, que ateste o atendimento pelo 

licitante dos índices econômicos previstos no 

edital.

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput 

deste artigo, é vedada a exigência de valores 

mínimos de faturamento anterior e de índices de 

rentabilidade ou lucratividade.
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Art. 69. [...] 

§ 3º É 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.

§ 4º A Administração, nas compras para entrega 

futura e na execução de obras e serviços, poderá 

estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou 

de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação.

Art. 69. [...] 

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores 

não usualmente adotados para a avaliação de 

situação econômico-financeira suficiente para o 

cumprimento das obrigações decorrentes da 

licitação.

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput 

deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no 

caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há 

menos de 2 (dois) anos.
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Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá 

ser:

I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer 

outro meio expressamente admitido pela Administração;

II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou 

entidade pública, desde que previsto no edital e que o 

registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta 

Lei;

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações 

para entrega imediata, nas contratações em valores 

inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de 

licitação para compras em geral e nas contratações de 

produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e 

exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório 

será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de 

irregularidades;

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e 

oportunidade;

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante 

provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade 

insanável;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.
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DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

Art. 71. [...]

§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará 

expressamente os atos com vícios insanáveis, 

tornando sem efeito todos os subsequentes que deles 

dependam, e dará ensejo à apuração de 

responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 2º O motivo determinante para a revogação do 

processo licitatório deverá ser resultante de fato 

superveniente devidamente comprovado.

DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

Art. 71. [...]

§ 3º Nos casos de anulação e revogação, deverá 

ser assegurada a prévia manifestação dos 

interessados.

§ 4º O disposto neste artigo será aplicado, no que 

couber, à contratação direta e aos procedimentos 

auxiliares da licitação.
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DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Seção I

Do Processo de Contratação Direta

Art. 72. O processo de contratação direta, que 

compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa 

de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 

documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o 

caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo 

de referência, projeto básico ou projeto executivo;

Art. 72. [...]

II - estimativa de despesa, que deverá ser 

calculada na forma estabelecida no art. 23 desta 

Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o 

caso, que demonstrem o atendimento dos 

requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão 

de recursos orçamentários com o compromisso a 

ser assumido;
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Art. 72. [...]

V - comprovação de que o contratado preenche os 

requisitos de habilitação e qualificação mínima 

necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Art. 72. [...]

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação 

direta ou o extrato decorrente do contrato deverá 

ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial.
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Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida 

ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o 

contratado e o agente público responsável 

responderão solidariamente pelo dano causado ao 

erário, sem prejuízo de outras sanções legais 

cabíveis.

Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a 

competição, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de 

gêneros ou contratação de serviços que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivos;

[...]
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Da Dispensa de Licitação

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços 

de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos 

automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros 

serviços e compras;

Da Dispensa de Licitação

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...]

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços 

públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos 

e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição 

dos 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 1 (um) ano, contado da data de 

ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação 

dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já 

contratada com base no disposto neste inciso;
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DAS ALIENAÇÕES

Art. 76.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 - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às 

autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e 

dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a 

realização de licitação nos casos de:

[...]

DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES

Seção I

Dos Procedimentos Auxiliares

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das 

contratações regidas por esta Lei:

I - credenciamento;

II - pré-qualificação;

III - procedimento de manifestação de interesse;

IV - sistema de registro de preços;

V - registro cadastral.
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Do Credenciamento

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes 

hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e 

vantajosa para a Administração a realização de contratações 

simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a 

seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da 

prestação;

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação 

constante do valor da prestação e das condições de 

contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de 

processo de licitação.

Da Pré-Qualificação

Art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-

administrativo para selecionar previamente:

I - licitantes que reúnam condições de habilitação para 

participar de futura licitação ou de licitação vinculada a 

programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;

II - bens que atendam às exigências técnicas ou de 

qualidade estabelecidas pela Administração.
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Do Procedimento de Manifestação de Interesse

Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa 

privada, mediante procedimento aberto de 

manifestação de interesse a ser iniciado com a 

publicação de edital de chamamento público, a 

propositura e a realização de estudos, investigações, 

levantamentos e projetos de soluções inovadoras que 

contribuam com questões de relevância pública, na 

forma de regulamento.

Do Sistema de Registro de Preços

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços 

observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor 

sobre:

I - as especificidades da licitação 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;
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Art. 82. [...]

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 cotação variável em razão do tamanho 

do lote;

d) por outros motivos justificados no processo;

IV - a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta 

em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, 

obrigando-se nos limites dela;

Art. 82. [...]

V - o critério de julgamento da licitação, que será o de 

menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de 

preços praticada no mercado;

VI - as condições para alteração de preços registrados;

VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador 

de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço 

igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência 

de contratação de acordo com a ordem de classificação;
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Art. 82. [...]

VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em 

mais de uma ata de registro de preços com o mesmo 

objeto no prazo de validade daquela de que já tiver 

participado, salvo na ocorrência de ata que tenha 

registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no 

edital;

IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de 

preços e suas consequências.

Art. 82. [...]

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de 

itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada 

a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for 

evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o 

critério de aceitabilidade de preços unitários máximos 

deverá ser indicado no edital.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados 

os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 

desta Lei, a contratação posterior de item específico 

constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de 

mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou 

entidade.
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Art. 82. [...]

§ 3º É permitido 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 o objeto e o 

órgão ou entidade não tiver registro de demandas 

anteriores;

II - no caso de alimento perecível;

III - no caso em que o serviço estiver integrado ao 

fornecimento de bens.

Art. 82. [...]

§ 4º Nas situações referidas no § 3º deste artigo, é 

obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é 

vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata.

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado 

para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras 

e serviços de engenharia, observadas as seguintes 

condições:

I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado;
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Art. 82. [...] § 5º [...]

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em 

regulamento;

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;

IV - atualização periódica dos preços registrados;

V - definição do período de validade do registro de preços;

VI - inclusão, em ata de registro de preços, do licitante 

que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais 

aos do licitante vencedor na sequência de classificação 

da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua 

proposta original.

Art. 82. [...]

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na 

forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses 

de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a 

aquisição de bens ou para a contratação de 

serviços por mais de um órgão ou entidade.
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Art. 82. [...]

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na 

forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses 

de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a 

aquisição de bens ou para a contratação de 

serviços por mais de um órgão ou entidade.

Art. 83. A existência de preços registrados 

implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, mas não obrigará a 

Administração a contratar, facultada a realização 

de licitação específica para a aquisição 

pretendida, desde que devidamente motivada.
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Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de 

preços será de 1 (um) ano e poderá ser 

prorrogado, por igual período, desde que 

comprovado o preço vantajoso.

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de 

registro de preços terá sua vigência estabelecida 

em conformidade com as disposições nela 

contidas.

Art. 85. 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 projeto padronizado, sem 

complexidade técnica e operacional;

II - necessidade permanente ou frequente de obra 

ou serviço a ser contratado.
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Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, 

na fase preparatória do processo licitatório, para 

fins de registro de preços, realizar procedimento 

público de intenção de registro de preços para, 

nos termos de regulamento, possibilitar, pelo 

prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação 

de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e 

determinar a estimativa total de quantidades da 

contratação.

Art. 86. [...]

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável 

quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste 

artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de 

preços na condição de não participantes, observados os seguintes 

requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive 

em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de 

serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis 

com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta 

Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora 

e do fornecedor.
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Art. 86. [...]

§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará 

limitada a órgãos e entidades da Administração Pública 

federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de 

não participantes, desejarem aderir à ata de registro de 

preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual 

ou distrital.

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se 

refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e para os 

órgãos participantes.

Art. 86. [...]

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata 

de registro de preços a que se refere o § 2º deste 

artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que aderirem.
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Art. 86. [...]

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou 

entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por 

órgãos e entidades da Administração Pública 

estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para 

fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita 

ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada 

à execução descentralizada de programa ou projeto 

federal e comprovada a compatibilidade dos preços 

registrados com os valores praticados no mercado na 

forma do art. 23 desta Lei.

Art. 86. [...]

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e 

material de consumo médico-hospitalar por órgãos e 

entidades da Administração Pública federal, estadual, 

distrital e municipal, a adesão à ata de registro de 

preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará 

sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da 

Administração Pública federal a adesão à ata de 

registro de preços gerenciada por órgão ou entidade 

estadual, distrital ou municipal.
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Do Registro Cadastral

Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

deverão utilizar o sistema de registro 

cadastral unificado disponível no Portal 

Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), para efeito de cadastro unificado 

de licitantes, na forma disposta em 

regulamento.

Art. 87. [...]

§ 1º O sistema de registro cadastral unificado será 

público e deverá ser amplamente divulgado e estar 

permanentemente aberto aos interessados, e será 

obrigatória a realização de chamamento público pela 

internet, no mínimo anualmente, para atualização dos 

registros existentes e para ingresso de novos 

interessados.

§ 2º É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade 

licitante, de registro cadastral complementar para 

acesso a edital e anexos.

[...]
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DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-

se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 

direito público, e a eles serão aplicados, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado.

Art. 90. A Administração convocará regularmente o 

licitante vencedor para assinar o termo de contrato 

ou para aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo e nas condições 

estabelecidas no edital de licitação, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas nesta Lei.
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Art. 92. São necessárias em todo contrato 

cláusulas que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta 

do licitante vencedor ou ao ato que tiver 

autorizado a contratação direta e à respectiva 

proposta;

Art. 92. [...]

III - a legislação aplicável à execução do contrato, 

inclusive quanto aos casos omissos;

IV - o regime de execução ou a forma de 

fornecimento;

V - o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, a data-base e a periodicidade do 

reajustamento de preços e os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento;



29/08/2022

118

Art. 92. [...]

III - a legislação aplicável à execução do contrato, 

inclusive quanto aos casos omissos;

IV - o regime de execução ou a forma de 

fornecimento;

V - o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, a data-base e a periodicidade do 

reajustamento de preços e os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento;

[...]

Art. 92. [...]

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o 

contrato deverá conter cláusula que estabeleça o 

índice de reajustamento de preço, com data-base 

vinculada à data do orçamento estimado, e poderá 

ser estabelecido mais de um índice específico ou 

setorial, em conformidade com a realidade de 

mercado dos respectivos insumos.
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Art. 92. [...]

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado 

o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de 

reajustamento de preços será por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando não 

houver regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra ou predominância de mão de obra, mediante 

previsão de índices específicos ou setoriais;

II - repactuação, quando houver regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou predominância de mão 

de obra, mediante demonstração analítica da variação 

dos custos.

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo 

nas seguintes hipóteses, em que a Administração 

poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como 

carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou ordem de execução de 

serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens 

adquiridos e dos quais não resultem obrigações 

futuras, inclusive quanto a assistência técnica, 

independentemente de seu valor.
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DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

Art. 103. O contrato poderá identificar os riscos 

contratuais previstos e presumíveis e prever 

matriz de alocação de riscos, alocando-os entre 

contratante e contratado, mediante indicação 

daqueles a serem assumidos pelo setor público ou 

pelo setor privado ou daqueles a serem 

compartilhados.

Art. 103. [...]

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por 

seguradoras serão preferencialmente transferidos ao 

contratado.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada 

para fins de projeção dos reflexos de seus custos no 

valor estimado da contratação.

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato em relação a 

eventos supervenientes e deverá ser observada na 

solução de eventuais pleitos das partes.
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DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta 

Lei será a prevista em edital, e deverão ser 

observadas, no momento da contratação e a cada 

exercício financeiro, a disponibilidade de créditos 

orçamentários, bem como a previsão no plano 

plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício 

financeiro.

Art. 105. [...]

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de 

até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos 

contínuos, observadas as seguintes diretrizes:

I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante 

deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em 

razão da contratação plurianual;

II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de 

cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados 

à contratação e a vantagem em sua manutenção;

III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem 

ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua 

continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe 

oferece vantagem.



29/08/2022

122

DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas 

partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas desta Lei, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial.

§ 1º É proibido à Administração retardar imotivadamente a 

execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, 

inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do 

Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade 

contratante.

Art. 117. A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais 

fiscais do contrato, representantes da 

Administração especialmente designados 

conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta 

Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-los e 

subsidiá-los com informações pertinentes a essa 

atribuição.
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Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado em relação aos 

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu 

pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato 

nem restringir a regularização e o uso das obras e das 

edificações, inclusive perante o registro de imóveis, 

ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS

Art. 124. 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 a seus 

objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual 

em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 

seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
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Art. 124. [...]

II - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de 

execução;

b) quando necessária a modificação do regime de 

execução da obra ou do serviço, bem como do modo 

de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

Art. 124. [...] II - por acordo entre as partes:

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor 

inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em 

relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe 

ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 

consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 

repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.
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Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere 

o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o 

contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, acréscimos ou supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato que se fizerem nas 

obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de 

reforma de edifício ou de equipamento, o limite 

para os acréscimos será de 50% (cinquenta por 

cento).

DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do 

contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de 

normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 

especificações, de projetos ou de prazos;

[...]
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DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

Art. 140. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, 

quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que 

comprove o atendimento das exigências contratuais;

Art. 140. [...]

II - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

com verificação posterior da conformidade do material 

com as exigências contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, mediante 

termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais.
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DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei 

ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, 

devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da 

data de abertura do certame.

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de 

esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no 

prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 

Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 

intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de 

interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação;

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e 

escrito da Administração;

II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba 

recurso hierárquico.
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Art. 165. [...]

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto 

nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão 

observadas as seguintes disposições:

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada 

imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para 

apresentação das razões recursais previsto no inciso I 

do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou 

de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na 

hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do 

art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

II - a apreciação dar-se-á em fase única.

Art. 165. [...]

§ 2º O recurso de que trata o inciso I 

do caput deste artigo será dirigido à autoridade 

que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a 

decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, 

encaminhará o recurso com a sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos.
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Art. 165. [...]

§ 2º O recurso de que trata o inciso I 

do caput deste artigo será dirigido à autoridade 

que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a 

decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, 

encaminhará o recurso com a sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos.
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