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RESUMO 

Ao Iongo da hist6ria, mobilidade foi sempre uma preocupayao vital das tropas 
em qualquer Iugar do planeta, fossem elas exercitos ou foryas de seguranya. 
lnicialmente, todas as atenyaes voltadas aos animais que eram as molas 
propulsoras nos deslocamentos de homens, equipamentos e armas. Mais tarde 
com o advento dos motores a propulsao, apareceram os primeiros veiculos 
assim movidos e, essa nova realidade, passou a exigir urn maior rigor dos 
comandantes no que se referia a manutenyao. Com o passar dos anos, o tema 
foi se tornando cada mais complexo em razao de que a modernidade traz 
consigo a complexidade. Hoje, a Policia Militar do Parana enfrenta uma seria 
dificuldade justamente gerada pelo atual Sistema de Manutenyao de Veiculos -
SMV criado e impasto, por determinayao governamental, a todos os 6rgaos 
publicos estaduais que sejam possuidores de veiculos automotores. Nao 
bastassem os parcos recursos financeiros normalmente liberados para fazer 
frente a tais despesas, o sistema adotado para gerir a manutenyao de toda a 
frota estadual vern sendo urn complicador para Corporayao que acaba 
despendendo grande volume de recursos financeiros, mais do que gastaria 
fosse outro o sistema adotado, como o anterior a este atual. Alem do mais, e 
aqui talvez o ponto crucial negativo, a demora das empresas prestadoras de 
serviyo em realizar todas as etapas do processo que o aplicativo criado pela 
CELEPAR exige para o perfeito funcionamento do sistema, que pelo visto nao 
atentou para as peculiaridades que envolvem a lnstituiyao responsavel pela 
seguranya publica no Estado, que nao pode simplesmente esperar vez na fila 
junto com outros 6rgaos publicos para ter suas viaturas consertadas conforme a 
disponibilidade da oficina, do mecanico, da peya que nao se tern na hora em que 
trocar e necessaria. Buscar urn novo sistema de manutenyao exclusivo para a 
PMPR talvez fosse a soluyao. 

Palavras-chave: manutenyao; sistema; viatura; Policia Militar. 
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1 INTRODUCAO 

Gerenciar manutenyao de frota com o volume de veiculos nos moldes do 

que hoje dispoe a Policia Militar do Parana nao e tarefa facil. Alem da dedicayao 

naturalmente exigida dos responsaveis pela, sem duvida, ardua tarefa, fatores 

externos como vontade politica, disponibilidade de recursos financeiros no caixa 

do governo e ainda o sistema adotado "Sistema de Manutenyao de Veiculos -

SMV" para o controle da manutenc;ao influenciam sobremaneira o 

desenvolvimento da atividade. 

A Corporayao vern sofrendo ao Iongo do tempo pelo problema crOnico 

que tern sido manutenir a frota veicular disponivel, normalmente insuficiente para 

atender as necessidades da lnstituic;ao e do povo paranaense a quem e dirigida 

a prestac;ao dos servic;os de seguranc;a publica prestados pela PMPR. 

Neste sentido, visando nao s6 o bem-estar do policial-militar empregado 

no policiamento radiomotorizado, mas pensando em bern atender a populayao 

tao carente de seguranc;a, a presente monografia volta-se ao estudo e a 

pesquisa do sistema de manutenyao de veiculos que vigora atualmente. 

Para desenvolver o trabalho, pesquisou-se a legislac;ao pertinente e as 

obras literarias disponiveis sabre o tema. Foram entrevistadas autoridades 

ligadas a area em questao e tambem se coletou para a analise, dados relatives a 

frota existente na Corporayao, os custos de aquisic;ao dessa frota e o volume de 

recursos financeiros aplicados na manutenc;ao. 

Todos os dados, informac;oes e opinioes carreadas para este estudo 

foram exaustivamente estudados com o objetivo de se avaliar o sistema de 

manutenyao e o custo-beneficio desse sistema. 

Foi avaliada a frota quantitativamente para que se tenha clara se o 

numero de viaturas disponivel atende as necessidades. Tambem foram 

avaliados os recursos financeiros disponibilizados para a manutenc;ao de 

veiculos buscando saber se o volume desses recursos aplicado na manutenc;ao 

permite que se mantenha a frota funcionando em perfeitas condic;oes de uso. 

Assim, espera-se ao final do trabalho encontrar as respostas que se 

busca em razao dos questionamentos mencionados. 



2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 BREVE HIST6RICO 

Mes de agosto do ano de mil oitocentos e cinqOenta e quatro, pela Lei 

n°. 7, promulgada no dia 10, estava criada a Companhia da For~ Policial da 

Provincia do Parana que no final do ano anterior, a dezenove de dezembro, 

emancipara-se da Provincia de Sao Paulo. 

A Criac;ao da Forc;a Policial, gerada pela necessidade sentida pelo 

Conselheiro Zacarias de Goes e Vasconcelos 1, entao Presidente da Provincia, 

que ja, naquela epoca, defrontava-se com problemas de seguran~ publica, foi 

o alicerce inicial da nobre lnstituiyao hoje denominada Policia Militar do 

Parana. 

A Corporac;ao teve inicio com urn pequeno efetivo composto de tres 

oficiais e sessenta e quatro pra~s perfazendo urn total de sessenta e sete 

homens que deveriam responder e fazer frente aos obstaculos na area da 

seguran~. Assim, atenderiam aos reclamos da populayao e ao mesmo tempo 

dariam a resposta politica e social que o lider de entao, no caso o Conselheiro 

Zacarias, tambem dava ao povo paranaense demonstrando que a 

preocupac;ao e a responsabilidade com a seguranc;a era realmente de todos. 

Naquele seculo, a mobilidade das forc;as de seguranc;a estava atrelada, 

como hoje, aos meios de transporte disponiveis. Muito comum na epoca, a 

montaria em cavalo para os oficiais, as prac;as normalmente deslocavam-se a 

pe, muito raramente montados, pois, em sendo as cidades areas quase que 

diminutas, nao se perdia muito tempo com os deslocamentos, fosse para 

patrulhar ou mesmo prestar o socorro ou atendimento necessaries quando de 

urn chamado. 

Para distancias maiores, entre uma cidade e outra, por exemplo, a 

movimentac;ao do efetivo era realizada de trem, pois quase nao existiam 

estradas e a via ferrea era basicamente a melhor opc;ao entre os pontos mais 

importantes. Dali em diante, por caminhos ou estradas rudimentares, para 

1 VASCONCELLOS, Zacarias de G6es e, primeiro Presidente da Provincia do Parana. 
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lugares menos importantes, o deslocamento se dava a cavalo, em Iomba de 

burro ou mesmo a pe (Figura 1) se nao houvesse outra maneira que, alias, nao 

havia mesmo, naquela epoca nao existia outra opyao. 

FIGURA 1 - TROPA EM MARCHA, OS OFICIAIS A CAVALO, CURITBA (1930). 

Tropa da PMPR em Marcha. - 1930 

FONTE: ACERVO DA 58 SE<;AO DO ESTADO-MAIOR DA PMPR 

De Ia para ca o mundo evoluiu, as cidades cresceram, tudo se 

modernizou, e os meios de transporte tambem. Com as cidades maiores, 

outras novas nascendo, as distancias crescendo, aumentou, sem a menor 

duvida, a necessidade de mobilizayao das foryas de seguranya, uma vez que, 

como progresso, os problemas tambem aumentam, e assim, aqui no Parana 

nao seria diferente, considerando-se que tal realidade e e sempre foi global. 

Passou-se, entao, a enfrentar mais urn problema alem daqueles corriqueiros, 

naturais do dia-a-dia, o transporte. 

Para sanar tais dificuldades, naturais, como ja se disse, em razao do 

progresso, a Forya Policial tambem cresceu, tambem se modernizou e ao 

Iongo dos anos foi adquirindo os meios necessaries para suprir suas 

necessidades, nao deixando de levar em conta que a missao institucional 

tambem se modificava. 
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Foi instituida inicialmente para prender criminosos, patrulhar e realizar 

rondas nas cidades, vilas e estradas alem de outras diligencias, tendo ainda o 

Comando a responsabilidade sobre todos os destacamentos do interior da 

Provincia. Seus integrantes realizavam diuturnamente o policiamento ostensivo 

e cumulativamente lhes competia a atividade de policia judiciaria, de acordo 

com a legislacao da epoca. Logo teve modificado o seu rol de atuacao e aos 

poucos foi recebendo novas incumbencias. Grandes mudanyas ocorreram, 

mas uma, dentre tantas ao Iongo da hist6ria, mudou radicalmente a missao e 

ocorreu com a revolucao de 1964. A partir dai, as Policias Militares passaram a 

desempenhar novas missoes conforme lhes determinava o arcabouyo juridico 

de entao. Como exemplo, cito o artigo 13, paragrafo 4° da Constituicao Federal 

de 1967, que diz: 

"Art. 13 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituicoes e pelas 
leis que adotarem, respeitados, dentre outros principios estabelecidos nesta 
Constituicao, os seguintes: 

§ 4° - As policias militares, instituidas para a manutenyao da ordem e 
seguranya interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, e os corpos de 
bombeiros militares sao considerados forcas auxiliares, reserva do Exercito". 

Adequando-se a essa nova realidade, a Policia Militar do Parana 

passou a executar uma variante do Policiamento Ostensivo, o patrulhamento 

radiomotorizado. Para tanto foi criado o Corpo de Policiamento 

Radiomotorizado - CPRM pelo Decreto Governamental n°. 5797, de 24 de 

junho de 1968. 

Em 1969 com a publicacao do Decreto-Lei n°. 667, datado de 02 de 

julho, a legislacao detalhava mais profundamente essa nova competencia, 

conforme diz o seu artigo 3°, letra "a": 

Art. 3° - lnstituidas para a manutenyao da ordem publica e seguranca 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as Policias 
Militares, no ambito de suas respectivas jurisdicoes: o. 

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares 
das Forcas Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade 
competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenyao da ordem publica 
eo exercicio dos poderes constituidos; D. 
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0 CPRM passou a funcionar inicialmente em Curitiba utilizando veiculos 

das marcas Chevrolet - modelo Opala (Figura 2) e Volkswagen - modelo 

Fusca. 

FIGURA 2- VIATURA GM OPALA EMPREGADA NA R~DIO-PATRULHA 1974) 

FONTE: ACERVO DO MUSEU DA PMPR 

Ja no ano de 1976, com a promulgayao da Lei de Organizayao Basica -

LOB, Lei Estadual n°. 6774, o Corpo de Policiamento Radiomotorizado e 

incorporado as demais Unidades Operacionais da Corporayao. 

A Seguranya Publica envolve os mais diversos campos da atuac;ao 

humana nao podendo, portanto, restringir-se as rondas e patrulhamentos 

previstos em Lei ha quase dois seculos. Cabe salientar que hoje a missao da 

Policia Militar esta definida pela Constituiyao Federal de 1988, no seu artigo 

144, inciso V, paragrafo 5°, que diz: 

Art. 144. A seguranya publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, e exercida para a preservayao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrimOnio, atraves dos seguintes 6rgAos: 

V - Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
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§5°- as Policias Militares cabem a policia ostensiva e a preservay8o da 

ordem publica; aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribuiyees definidas em 

lei, incumbe a execuy8o de atividades de defesa civil. 

2.1.1 MEIOS DE TRANSPORTE 

A contemporaneidade exige que as for~as de seguran~a sejam mais do 

que dinamicas, nao se permitindo urn atraso sequer, em nenhuma hip6tese, 

sob pena de se perder o chamado principio da oportunidade, o momento, e 

assim causar o dano ou permitir que seja causado de forma irreparavel a 

sociedade que, alt3m de nao mais aceitar erros por inercia, omissao ou 

despreparo de sua for~ de seguran~. nao pode e nao deve arcar com tal 

Onus, vez que dispoe de uma estrutura muito cara para prover sua seguran~a. 

No dinamismo exigido vao as for~as de seguran~a evoluindo e se 

modernizando a fim de acompanhar o natural desenvolvimento, embora nao 

seja nada facil, sem se deixar ficar para tras. E, para fazer frente as 

necessidades cada vez mais exigentes, no que se refere a mobilidade, os 

meios de transporte foram e sao a preocupa~ao constante dos chefes, dos 

comandantes que, atentos, sabem que este fator, aliado aos meios de 

comunica~ao, acaba por se transformar na espinha dorsal de qualquer for~a. 

seja ela urn exercito ou mesmo uma for~a policial urbana. Para tanto, vao 

sendo adquiridos ao Iongo dos anos, os mais diversos meios de transporte, 

inicialmente o transporte animal, cavalos para montaria ou cavalos e burros 

para as carro~as da epoca. Com o passar do tempo e o progresso da 

humanidade, apareceram tambem os mais diferentes tipos de veiculos, as hoje 

chamadas viaturas policiais, para dar a necessaria mobilidade que o 

cumprimento da missao requer. 

Nao se pode deixar de comentar ou mesmo repetir que a distancia e 

fator de grande influencia no resultado final no cumprimento da missao uma 

vez que o tempo de deslocamento, portanto, a rapida a~o. com a presen~a da 

policia no local solicitado, ou outro onde deva estar preventivamente, e 

fundamental para o born e fiel desempenho do trabalho da for~ de seguran~a. 
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Para atender as necessidades no que se refere a mobilidade, durante 

toda a sua hist6ria de vida, a Policia Militar do Parana sempre se valeu e se 

vale ate hoje dos meios que o estado lhe disponibilizou ou disponibiliza por 

imposiyao legal. As vezes suficientes meios, outras vezes insuficientes por 

razoes que no momenta nao cabe comentar, porem, fato e que os meios de 

transporte utilizados pela Policia Militar sao adquiridos pelo Estado que nem 

sempre os adquire de acordo com o que foi solicitado pelos comandantes 

responsaveis pelo planejamento e conseqOentemente pela logistica da 

Corporagao. 

Poder-se-ia entao questionar o fato da nao-aquisigao pelo governo 

daquilo que se pede, considerando-se que o planejamento que induz a opyao 

por determinado tipo de veiculo e fruto de estudo tecnico em que se avalia, 

alem das caracteristicas do carro, tambem, o terrene, o clima, as distancias, as 

vias de acesso e de circulagao, os indices de ocorrencias e a seguranga do 

policial-militar em servigo operacional sendo transportado ou conduzindo 

viatura militar. Ressaltando que o assunto nao e tao simples quanta 

inicialmente possa parecer, basta saber que as compras de governo, as 

aquisiyC>es de urn modo geral, e nao somente as de veiculos, sao reguladas 

por Lei, neste caso a Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, a chamada "Lei 

das Licitagoes", explicitando em seu texto que o criteria para decidir uma 

compra/aquisigao, e o de menor preyo. 

Este criteria legal na maioria das vezes impede que se adquira o que se 

deseja por uma razao muito simples, uma empresa participante do processo 

licitat6rio apresenta urn produto similar ao que se quer adquirir por urn preyo 

inferior aos produtos oferecidos pelos demais participantes da licitagao. Neste 

caso, nao resta ao administrador publico, responsavel pela compra, alternativa 

senao aceitar o bern que lhe foi ofertado vista que, por forga de lei como ja 

citado anteriormente, e obrigado a adquirir o objeto desde que tal objeto, 

embora inferior ao desejado, preencha os requisites constantes no descritivo 

que e parte do edital de licitagao, mesmo que se saiba que nao apresenta a 

mesma qualidade do produto ofertado com prego superior. E urn assunto 

bastante polemico, que nao deve ser abordado no momenta, vista que o 

presente trabalho tern outro objetivo, diverse deste cabivel comentario. 
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Como se pode perceber, o assunto e interessante, apenas comentou

se brevemente sobre aquisic;oes e ja temos varios temas que poderiam ser 

alvo de outros estudos ou pesquisas, tamanha a complexidade do assunto que 

envolve a compra ou as aquisic;oes por processo licitat6rio. 

2.2 A FROTA DISPON(VEL 

Mesmo enfrentando os problemas ou impedimentos que a lei impoe 

para as compras ou aquisic;oes, a Policia Militar do Parana tern ao seu dispor 

uma interessante frota veicular, superior hoje a quatro mil veiculos, 

excetuando-se os pertencentes a carga do Corpo de Bombeiros. 

Poder-se-ia imaginar, diante deste consideravel numero de viaturas 

para aplicac;ao em todo o territ6rio paranaense, teria a lnstituic;ao a quantidade 

quase perfeita de veiculos disponiveis para a execuc;ao do policiamento 

ostensivo/preventivo que e uma das missoes legais da Corporac;ao, mas nao e 

assim. 

Realmente, segundo informac;Oes coletadas durante a pesquisa na 48 

Sec;ao do Estado-Maior da Policia Militar, o numero de viaturas ultrapassa os 

quatro mil como mencionado, porem englobam-se nesta contagem todos os 

tipos de veiculos e ai se registre, conforme o mapa carga de viaturas (dados 

fornecidos tambem pela 43 Sec;ao do Estado-Maior) desde veiculos pesados, 

passando pelas caminhonetes, autom6veis e ate as motocicletas, sem importar 

inicialmente o ano de fabricac;ao, o modelo do veiculo e o mais importante, o 

estado de conservac;ao. 

No instante em que se passa a analisar e considerar para efeito deste 

estudo, o estado de conservac;ao das viaturas, verifica-se de imediato que o 

numero previamente registrado como superior aos quatro mil veiculos, cai 

assustadoramente para dois mil e seiscentos ou, se preferir, duas mil e 

seiscentas viaturas disponiveis para o uso diario (Figura 3) e urn elevado 

numero em pessimo estado de conservac;ao, portanto sem condic;oes de uso 

ou de recuperac;ao uma vez que o alto custo nao recomenda este 

procedimento e assim, tais veiculos estao aguardando nos patios dos quarteis 
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ou em depositos de diversos 6rgaos publicos, a finaliza~o dos processos de 

descarga no Departamento de Transporte Oficial do Estado- DETO. 

FIGURA 3- PARTE DA FROTA ESTACIONADA NO PATIO DO 

Para manter claro o entendimento do que se pretende expressar 

quando se fala em conserva~o. convem mencionar que a 43 Se~o do 

Estado-Maior da PMPR, classifica o estado de conserva~o das viaturas em 

quatro conceitos, a saber: 6timo, born, medio e ruim. 

Causa grande preocupa~o quando se constata que destas duas mil e 

seiscentas viaturas disponiveis, somente oitocentos e quarenta e duas se 

encontram atualmente em 6timo estado de conserva~o. Destas, cinquenta 

nao estao sendo empregadas na atividade operacional, mas na administra~o 

de urn modo geral. Cito como exemplo, as viaturas carregadas nas se~oes de 

Estado-Maior, nas diversas Diretorias, Secretaria de Estado da Seguran~ 

Publica, Academia Militar e outros destinos conforme o mapa carga que se 

vera adiante. Portanto, no servi~o operacional estao disponiveis somente 
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setecentos e noventa e duas viaturas em 6timo estado de conserva9ao (Figura 

4). 

FONTE: ACERVO DA 58 VL..\o.ln.\o.J 

Lembrando que o Estado do Parana conta atualmente com 399 

municipios, verifica-se que nao se tern, na media, duas viaturas em 6timo 

estado de conserva9ao por municipio; para que se tenha, estao faltando seis, 

portanto a tropa dispae de apenas setecentas e noventa e duas viaturas no 

mencionado estado de conservayao para o cumprimento das missoes de 

policia. 

Ja em se considerando o estado de conserva9ao conceituado como 

born, a Policia militar dispae de seiscentos e setenta e cinco veiculos, dos 

quais trinta e tres tambem nao estao disponiveis nas unidades operacionais, 

pois se encontram carregados em outros setores nao menos importantes, mas 

nao operacionais. 0 terceiro conceito aplicado ao estado de conservayao das 

viaturas e classificado como medio e neste caso a Policia Militar dispoe 

atualmente de seiscentos e trinta e urn veiculos, dos quais tambem nem todos 

estao nas unidades operacionais, vinte e nove deles estao disponibilizados 

para 6rgaos internos e externos como a Secretaria de Seguranya Publica, 

ficando entao para as unidades operacionais apenas seiscentas e duas 
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viaturas neste estado de conservayao. E a Corporayao ainda dispoe como urn 

todo, al se somando as unidades operacionais e demais segmentos internos, 

de quatrocentos e cinqOenta e duas viaturas em estado de conservayao 

classificado como ruim. 

Apenas a titulo de informayao, comento que uma Corporayao com 

aproximadamente dezessete mil homens, num Estado com quase dez milhoes 

de habitantes distribuldos em trezentos e noventa e nove municlpios, e facil 

constatar, nao tern o numero mlnimo aceitavel de viaturas policiais para o 

cumprimento da missao. 

2.3 MOBILIDADE 

FERREIRA, 1986, pag. 1145. Novo Dicionario Aurelio da Ungua 

Portuguesa. Mobilidade. Do latim mobilitate. Substantivo feminino. Facilidade 

de mover-se ou de ser movido. 

A mobilidade e a grande mola impulsionadora que permite as foryaS de 

seguranya uma atuayao eficiente e eficaz no cumprimento das missoes, pois, 

embora fosse desejavel, a poHcia nao e onipresente e nao esta nos locais de 

crime no momento em que sao cometidos e, na maioria das vezes, talvez 

devido a grande complexidade dos ajuntamentos urbanos e comportamentais 

do homem, esta distante do local, portanto, necessaria se faz aciona-la sempre 

que se perceba que urn delito esta para ser cometido ou acabou de acontecer. 

Quando acionada, pessoalmente na rua, diretamente aos policiais 

militares, ou por meio de ligayao telefonica, a PoHcia Militar do Parana, atraves 

de uma central de controle, os chamados Centros de Operayao ou Salas de 

Operayao nas cidades do interior e o Centro lntegrado de Operayoes de 

Seguranya Publica - CIOSP (Figura 5), na capital do Estado, da inlcio ao 

processo de atendimento. Uma destas centrais, a que for acionada, atua 

direcionando urn contingente para dar atendimento aquela solicitayao, para 

tanto, deslocar o efetivo ou tropa e a ayao imediata que da inlcio ao 

atendimento de uma situayao que requeira os serviyos dos homens da PoHcia 

Militar. 
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FONTE: ACERVO DA sa SE<;AO DO EST ADO-MAIOR. 

0 deslocamento da for~ de seguran~. qualquer que seja a frac;ao de 

tropa, se da a pe, a cavalo ou em veiculo motorizado, conforme as 

peculiaridades do momento e do local. 0 mais comum e o radiomotorizado 

pela simples razao de que a grande massa populacional esta concentrada nos 

chamados centros urbanos ou cidades se preferem, onde o fator distancia e 

fundamentalmente considerado, salientando-se que as ac;oes de policia quase 

sempre sao de carater emergencial e assim o fator tempo e crucial na soluc;ao 

do problema que se enfrenta em determinado momento. Nao raramente, 

minutos fazem a diferen~ entre salvar ou nao uma vida. A policia no 

cumprimento da sua missao luta tambem contra o tempo. 

Facil entender, entao, que o autom6vel tornou-se o principal instrumento 

de trabalho na execuyao do policiamento ostensivo dentre as outras 

modalidades de policiamento como o a cavalo. 
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FIGURA 6- POLICIAMENTO A CAVALO, C~7R_~T_IB_A_. _ __ ~-

FONTE: ACERVO DA 58 SE<;AO DO EST ADO-MAIOR. 

Para que os resultados desejados no cumprimento da missao sejam 

realmente atingidos de forma eficiente, a modernidade, com sua peculiar 

dinamica, exige que as foryas de seguranya estejam muito bern equipadas e, 

principalmente, quando nos referimos a mobilidade, portanto, dispor de 

veiculos modernos, confortaveis e potentes e condiyao minima para se atuar 

neste campo extremamente complexo da seguranya publica. Nem sempre foi 

possivel a lnstituiyao ter os veiculos desejados, eleitos tecnicamente como os 

indicados que melhor se adequariam aos fins a que se destinariam. Algumas 

vezes o Estado nao dispunha de dinheiro para adquirir os veiculos 

pretendidos, em outras os veiculos disponiveis para compra nao eram 

modernos, nem confortaveis e nem potentes e mesmo hoje nao tern sido tarefa 

simples adquirir aqueles que preencham todas as caracteristicas descritas, 

porem, ao Iongo de toda a sua hist6ria a Policia Militar do Parana dispos de 
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frota veicular, nem sempre em numero ideal, mas aceitavel para executar suas 

missoes. 

Neste mais de urn seculo e meio de existemcia, a Corpora~o valeu-se 

de transporte animal e progressivamente no tempo ja contou com os mais 

variados e diferentes modelos de viaturas (Figura 7), ate chegar-se aos dias 

atuais em que se tern, ainda em funcionamento e sendo utilizadas, viaturas 

fabricadas no ano de 1973 ao mesmo tempo em que as fabricadas neste ano 

de 2006. 

FONTE; ACERVO DA s• SEc;Ao DO ESTADO-MAIOR. 

A par disto, o mais importante e saber que nao basta apenas adquirir 

veiculos novos para emprego na policia, o processo vai muito alem da simples 

compra. 

Para atuar com as viaturas, a Policia Militar precisa ter os homens 

adestrados para conduzi-las uma vez que a condu~ao de viaturas exige 

treinamento especifico para o condutor que, na labuta diaria, enfrentara 

situa~aes tipicas de policia que nao sao e nao serao comuns aos condutores 
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civis. Alem deste fator peculiar, repito, a simples aquisi9ao nao poe ponto final 

como soluyao a necessidade de mobilidade, sao necessaries muitos outros 

ajustes logisticos para o perfeito funcionamento do sistema de transporte de 

tropa de forma individual ou coletiva. 

2.4 A IMPORTANCIA DA MANUTENCAO 

Para que os veiculos trafeguem sempre em condi9oes perfeitas 

permitindo a tranqOilidade do policial que esta conduzindo ou sendo 

transportado em viatura em servi9o, o ponto primordial se chama manuten9ao. 

Tanto a manutenyao preventiva quanta a corretiva sao fundamentais. Se este 

processo, ou melhor, sistema de manuten9ao falhar, em pouco tempo todo o 

servi9o policial militar sucumbira, por motivos 6bvios. 

Nos primeiros anos em que se utilizaram veiculos automotores na 

Policia Militar do Parana, ja havia a preocupayao com a manuten9ao dos 

carros. Nao tendo a epoca, sem sombra de duvida, a qualidade que 

apresentam hoje. As quebras eram inevitaveis e comuns, os carros nao eram 

mecanicamente resistentes, as peyas desgastavam-se rapidamente e o mau 

uso pelo despreparo de alguns condutores contribuia sobremaneira para tais 

resultados. 

Diante de tal realidade, foi por necessidade da lnstitui9ao que alguns 

policiais-militares passaram a ser treinados como mecanicos para dar suporte 

a atividade de manutenyao que nao podia depender de civis sempre que 

houvesse necessidade de consertos, regulagens e mesmo os mais simples 

reparos, incluindo os servi9os de lanternagem. Houve evolu9ao neste sentido e 

os mecanicos de entao foram sendo mais bern treinados, foram se 

aprimorando e chegou-se ao ponto em que a legisla9ao estadual foi alterada e 

criou-se na Corpora9ao o Quadro de Especialistas Mecanicos, somente com 

prayas num primeiro momenta para logo depois serem promovidos alcan9ando 

o oficialato e atuando primordialmente como mecanicos, sem deixar, contudo, 

de atuar como policiais-militares sempre que escalades ou quando fosse 

necessaria. Os profissionais da epoca tinham a consciencia de que eram 

acima de tudo e antes de qualquer outra coisa, policiais-militares. 
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Este estado de coisas assim permaneceu e, por muito tempo entao, a 

manutenc;ao, preventiva e a corretiva, foi realizada na Corporac;ao, por homens 

da Corporac;ao. 

Mesmo depois de modificados ou extintos os quadros de especialistas, 

a manutenc;ao de viaturas mencionada continuava sendo feita por policiais

militares dentro dos quartt~is, de forma nao oficial, pois para a realizac;ao 

destes servic;os havia a necessidade de desviar de func;ao alguns homens que, 

nao pertencendo a quadros de especialistas, ja que tais quadros foram 

extintos, deixavam de atuar nas atividades policiais propriamente ditas, para as 

quais o governo os contratara, e exerciam func;ao de mecanicos. Tal situac;ao 

era normalmente tolerada pelos comandantes por mera liberalidade destes, 

diante da necessidade, considerando-se o fato de que o governo da epoca nao 

liberava recursos suficientes para a manutenc;ao das viaturas e no caso, 

empregando-se mao-de-obra interna, economizava-se para comprar pec;as 

que nao pudessem ser recuperadas. Interessante comentar que hoje, ainda 

que em diminuta escala, alguns pequenos reparos, ajustes em viatura, sao 

executados por policiais-militares que justificam esta ac;ao alegando que a 

simplicidade do problema ou defeito, permite o reparo desta forma, e que 

assim se ganha o tempo que se perderia para baixar a viatura em oficina 

credenciada, na qual, em media, demoraria dois ou tres dias para realizac;ao, 

mesmo que de pequenos reparos. 

2.5 ANTIGOS E NOVOS SISTEMAS DE MANUTEN<;AO 

Nas ultimas decadas, a manutenc;ao da frota veicular da Policia Militar 

do Parana, tanto para viaturas leves, medias ou pesadas, funcionou, alem 

daqueles servic;os realizados pelo pessoal interno, mais acentuadamente com 

a participac;ao da iniciativa privada prestando servic;os para a Corporac;ao e 

obviamente remunerados por isso, sendo possivel remunera-los porque o 

governo estadual passou a disponibilizar pequena parcela de recursos 

financeiros para atender esta demanda. Neste caso os recursos financeiros 

eram repassados para cada urn dos grandes comandos CPC, CPI e CCB que 

por sua vez repassavam as unidades operacionais e tambem para as 
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subunidades onde, entao, os comandantes responsaveis e conscientes de 

seus deveres de bern gerir a coisa publica, em especial a aplicac;ao dos 

recursos materiais ou financeiros, administravam diretamente as verbas, 

cumprindo os preceitos e principios legais que regem a administrac;ao publica 

e, sobretudo, respeitando os principios da legalidade, publicidade, 

oportunidade, conveniencia, razoabilidade e economicidade. Assim, 

delegavam aos seus oficiais encarregados do controle da frota, autoridade 

para que contratassem servic;os de mao-de-obra, comprassem pec;as e 

providenciassem os reparos para, ao final de cada periodo de aplicayao das 

verbas, fizessem a prestac;ao de contas atraves de balancetes especialmente 

elaborados para esta finalidade. 

Esta forma de gerenciamento permitia aos encarregados negociar, 

tanto com os prestadores de servic;o quanto com os fornecedores de pec;as, 

tintas, pneus e outros materiais, e assim racionalizar e maximizar o resultado 

do emprego dos recursos financeiros que em geral eram parcos, pois, 

conseguiam baratear prec;os ou receber descontos nas compras, fato que 

gerava no minimo economia das verbas destinadas. 

Houve ao final dos anos noventa uma tentativa do governo no sentido 

de centralizar numa unica empresa a manutenc;ao da frota veicular. Ocorreu, 

numa primeira etapa, na capital. Era intenc;ao expandir o sistema para o 

interior, porem nao aconteceu. Funcionou apenas na capital por urn periodo de 

aproximadamente dois anos, mas com a mudanc;a de governo, encerramento 

de contratos, aliados a outros fatores apresentados pelo sistema, cessou por 

completo esta maneira de gerenciamento e controle da manutenyao. 

0 sistema de manutenc;ao anterior em que os recursos eram liberados 

diretamente aos comandantes de unidades ou subunidades voltou a funcionar 

e s6 foi interrompido no dia 05 de setembro do ano de 2003, quando o 

Governo do Estado do Parana celebrou urn Contrato Emergencial de 

Prestayao de Servic;os de Manutenyao, firmado entre a Secretaria de Estado 

da Seguranc;a Publica e a Empresa Pavema Veiculos, Maquinas S.A. com 

vigencia ate 03 de marc;o de 2004 quando se extinguiria ou se renovaria, nos 

termos da Lei. 

17 



A Fonte de recursos para a execuc;ao deste contrato emergencial foi o 

Fundo de Modernizac;ao da Policia Militar- FUM PM. 

Neste contrato de manuten<;ao celebrado com a Empresa Pavema, 

analisando o periodo de 12 de setembro a 31 de dezembro do ano de 2003, 

constatou-se que foram realizados mil novecentos e sete (1907) consertos em 

viaturas, com urn custo total de R$ 1.897.240,10 (urn milhao oitocentos e 

noventa e sete mil, duzentos quarenta reais e dez centavos) que se traduz em 

custo medio de manutenc;ao no valor de R$ 994,88 (novecentos e noventa e 

quatro reais e oitenta e oito centavos) por viatura consertada, conforme Tabela 

1, a seguir. 

TABELA 1: SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO EM 2003, QUANTIDADE E CUSTO. 

SERVICOS REALIZADOS CUSTO TOTAL R$ MEDIA POR VTR 

1907 1.897.240,10 994,88 
FONTE: RELATORIO N° 001/2004 DO CSM/MB I DAL /PMPR 

Deve-se salientar que os gastos com manutenc;ao preventiva sao 

constantes em razao do esforc;o continuo, do emprego diuturno da viatura que 

necessita periodicamente de troca de oleo e de filtro, substituic;ao das pastilhas 

de freio, alem de outros servic;os basicos, por conseguinte, a viatura deve 

baixar, ou seja, ser desativada para encaminhamento a oficina onde serao 

realizados os servic;os mencionados ja que a Corpora<;ao nao mais dispoe de 

estrutura que lhe permita assumir tais encargos de manuten<;ao basica. 

0 Governo do Estado, entao outra vez adota uma nova sistematica com 

o objetivo de gerenciar a manutenc;ao global de toda a frota de veiculos oficiais 

do Estado e nao mais calcada em contratos emergenciais, muito embora o 

firmado com a Empresa Pavema tivesse sido renovado por mais urn ano. 

A abertura de processo licitat6rio, a Concorn3ncia Publica n°. 002/2004, 

totalmente elaborada pela Secretaria de Estado da Administrac;ao e 

Previdencia foi o marco inicial de nova realidade que efetivamente passou a 

ser executada no mes de maio do ano de 2004 quando da abertura do 

mencionado processo licitat6rio. Decorridos os prazos legais e as definic;oes 

dos vencedores do certame, os contratos de prestac;ao de servic;os foram 

firmados em 1° de abril de 2005. 

18 



0 Sistema de Manutenc;ao de Veiculos - SMV consiste em urn 

programa que foi desenvolvido pela Companhia de Informatica do Parana

CELEPAR. A manutenc;ao da frota estadual atraves do Departamento de 

Transporte Oficial- DETO e uma ac;ao do Governo do Estado do Parana que 

gerencia de forma (mica toda a sua frota. A Policia Militar do Parana faz parte 

deste contexto nao lhe restando alternativa senao a de integrar-se ao novo 

sistema de manuten98o que esta legalmente calcado nos contratos firmados 

pelo Estado com a iniciativa privada nos termos da concorrencia n°. 002/04. 

Hoje as solicitac;oes de quaisquer reparos ou servic;os nas viaturas sao 

realizadas atraves do seguinte sitio na internet: http://celepar7.pr.gov.br/smv. 

A Policia Militar do Parana - PMPR possui a maior frota de veiculos 

oficiais, e pela natureza do servic;o por ela prestado, necessita de tratamento 

prioritario e diferenciado em rela98o as outras Secretarias Estaduais. 

2.5.1 Funcionamento do Sistema de Manutenc;ao de Veiculos- SMV 

Desenvolvido pela Companhia de Informatica do Parana - Celepar, 

depende totalmente dos recursos eletronicos que permitam acesso a internet. 

0 Manual do Usuario diz que o Sistema de Manutenc;ao de Vefculos - SMV e 
urn aplicativo WEB, desenvolvido para gerenciar a manutenyao da freta de vefculos 
automotores e outros meios de transporte do Estado atraves da participac;ao dos 
6rgaos, DETO e oficinas. Permite o cadastre e pesquisa das solicitac;Oes de 
manutenyao (hist6rico dos vefculos}, bern como o acompanhamento do tramite destas 
ate a finalizayao da manutenyao." 2 

0 processo licitat6rio exige das empresas licitantes capacidade tecnica 

para operar atraves da internet o aplicativo que foi especialmente desenvolvido 

visando proporcionar facilidades a todos os envolvidos no processo. Cabe 

ressaltar que todos os veiculos pertencentes a frota estadual foram 

previamente cadastrados no sistema. 

Conforme o Manual do Usuario, e a pratica confirma, e necessaria 

dispor de uma chave e senha para acessar o aplicativo que permite o 

preenchimento da solicitac;ao de manutenc;ao de veiculos (Figura 8). 

2 SMV- Sistema de Manuten~ao de veiculos, Manual do Uswirio, CELEPAR, mar~o de 2005. 
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FIGURA 8- MODELO DE FICHA PARA SOLICITACAO DE MANUTENCAO 

••• •• 

G VERJ\0 DO 

PARANA 

Secretaria de Estado da Administra~ o e da Pr vid ncia 

Departamento de Transporfe Oficial 
lctta~lo do Manuten~ao de Vcaculo 

Acesso Restnto 

Ertrar 

FONTE: http://celepar7.pr.gov.br/smv 

Para uma nova solicitayao, o usuario deve, ap6s estar conectado pela 

internet, primeiramente informar o numero da placa do veiculo, o numero do 

renavam e o numero do patrimonio do veiculo. Em seguida deve selecionar o 

tipo de serviyo, registrar a quilometragem registrada no odometro do veiculo, 

informar o nome da cidade, o c6digo de telefonia para discagem direta a 
distancia e onde esta localizado o veiculo, ainda os acess6rios devem ser 

assinalados, registrar o nivel de combustive! que se encontra no tanque 

respective e ai sim descrever de forma clara o tipo de serviyo que devera ser 

realizado. A oficina que recebe a solicitayao elabora urn exame tecnico sobre o 

serviyo solicitado e apresenta oryamento detalhado ao 6rgao solicitante que se 

concordar, autoriza o conserto informando esta concordancia ao DETO que 

tambem analisa e reconfirma a autorizayao de conserto informando ao 6rgao 

solicitante que reconfirma a oficina. Esta agora realiza o conserto sempre 

mantendo contato com o 6rgao solicitador ate a entrega do veiculo consertado, 

expede a nota fiscal correspondente e aguarda a liquidayao e o pagamento 

propriamente dito. Todo este detalhamento parece funcionar perfeitamente. 

Nao e o que acontece. 
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0 Sistema funciona muito bem no papel, na pratica existe uma serie de 

fatores externos que influenciam negativamente o andar de cada uma das 

fases, desde a solicitac;ao, a elaborayao do orc;amento, aprovayao pelo 6rgao 

interessado, aprovac;ao do DETO ate a autorizac;ao para o conserto. 

Nao se pode esquecer que embora o sistema seja eletronico, sao as 

pessoas que devem acionar cada uma das fases, e assim, o que seve sao 

atrasos nas empresas para elaborayao do oryamento alegando que nao foram 

buscar o veiculo para elaborayao do orc;amento (o contrato os obriga a ir 

buscar) "porque o guincho quebrou" ou ''falta de tempo pelo excesso de 

trabalho" ou ainda depois de examinado o veiculo "o rapaz da nossa 

informatica ficou doente e s6 volta amanha". Depois de dois dias ja 

solucionado o orc;amento previo, e nesta altura ja aprovado, outros atrasos nas 

empresas retardam um pouco mais ainda a realizac;ao dos reparos de 

manutenc;ao "a peya nao chegou de Sao Paulo", "o mecanico faltou ao servic;o 

hoje", e ai mais um dois dias se passaram. 

A Policia nao pode depender de um Sistema de Manutenyao em que os 

demais envolvidos no processo nao estejam comprometidos com a causa da 

seguranya publica. Policia mais do que ninguem, nao pode perder tempo. 

Nota-se que a preocupac;ao em "levantar'' uma viatura baixada no mais curto 

prazo possivel e somente dos policiais militares (ha excec;oes), na maioria das 

vezes quando se reclama, os civis argumentam que "s6 voces da PM estao 

sempre com pressa. A gente conserta carro pra todos os 6rgaos do governo e 

s6 voces reclamam da demora". 

Para concluir o raciocinio, o tempo medio gasto com pequenos reparos 

em viaturas nas oficinas contratadas pelo atual Sistema de Manutenc;ao e de 

aproximadamente cinco dias uteis. 

Alem do tempo excessivamente Iongo para a realizac;ao dos reparos, 

nota-se tambem que o custo final de cada conserto, troca de pec;as e maior do 

aqueles que se obtinha quando os recursos eram geridos diretamente pelos 

comandantes das unidades. 

A elevac;ao de prec;os ocorreu porque os contratos que regulamentam o 

Sistema de Manutenyao rezam que os prestadores de servic;os tem limitac;oes 

maximas de prec;os de pec;as e mao-de-obra. Assim os empresarios acabam 
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trabalhando sempre no limite imposto e nao diminuem os pre9os maximos 

mesmo quando e possivel (tambem ha exce9oes). 

Dai conclui-se que o atual Sistema de Manuten9ao de Veiculos, alem de 

Iento, onera os cofres publicos. 

2.6 AQUISICAO DE VIATURAS 

A aquisi9ao de viaturas se deu sempre, em todo o tempo, por compras 

de governo, geralmente de governo estadual e algumas vezes do governo 

federal. 

Nos ultimos trinta anos, o criterio adotado para a aquisi9ao foi sempre o 

de menor pre9o. Primeiro porque os recursos financeiros disponiveis nunca 

sao suficientes para se comprar o que se precisa e se quer, e em segundo 

Iugar, e ai mais recentemente por for9a de norma legal (Lei 8666 de 1993) que 

exige o criterio do menor pre9o. 

Durante todos estes anos, a Policia Militar adquiriu, atraves das 

compras de governo, os mais diferentes tipos e modelos de viaturas para o 

policiamento ostensivo. Na pesquisa realizada junto a 4a Se98o do Estado

Maior, que forneceu o mapa carga citando os tipos e modelos adquiridos 

desde o ano de 1973, esta afirma98o se confirma, e se ve entao, ainda sendo 

utilizados, alguns veiculos como o Chevrolet C-1 0 1973, Jeep Ford 197 4, GM 

Opala sl 1986, VW Gol cl 1987, Fiat uno 1988 e 1989, GM Cadete e GM 

cadete lpanema 1993, dentre tantos e outros mais modernos como os Renault 

scenic 2001 e 2002, Nissan Frontier 2003, Land-Rover 2003, Renault Kangoo 

RT 16 2003, Fiat Doblo 2004, Fiat Palio weekend 2005, VW Gol1.0 2005, e os 

VW Parati 1.6, 1.8, 2.0, 2006. 

Os veiculos leves hoje em uso na Policia Militar, fabricados desde o ano 

de 1973 ( excetuando-se a carga do Comando do Corpo de Bombeiros e as 

motocicletas, que nao sao objeto do presente estudo), perfazem urn total de 

duas mil e seiscentas (2.600) viaturas, porem, consideradas apenas as 

fabricadas a partir do ano de 2003 o total se restringe a apenas urn mil e 

noventa e cinco (1.095) que a rigor, apresentariam estado de conserva9ao 

ainda satisfat6rio para o uso operacional lembrando que, via de regra, as 
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viaturas tern vida util de no maximo tres anos (devido ao uso ininterrupto vinte 

e quatro horas por dia, sete dias por semana) salvo raras exce~oes que, na 

PMPR sem duvida, ocorrem como demonstra o mapa carga com veiculos 

desde 1973. 

Nao ha no presente trabalho a cita~ao de dados relativos a 

quantifica~ao em moeda corrente dos custos de aquisi~o das viaturas 

anteriormente ao ano de 2003, por entender que sao relevantes apenas os 

dados mais atuais, a partir de 2003, que serao comparados com o volume de 

recursos financeiros aplicados na manuten~o preventiva e corretiva da frota 

no mesmo periodo. 

No ano de 2003, foram adquiridas pelo governo com recursos 

financeiros de diferentes fontes, cento e quinze (115) viaturas com urn custo 

total em moeda corrente de tres milhoes, setecentos e vinte e oito mil, cento e 

trinta e cinco reais (R$ 3. 728.135,00) significando que foram pagos em media 

por veiculo trinta e dois mil quatrocentos e dezoito reais (R$ 32.418,00) 

conforme tabela 2, a seguir. 

TABELA 2· MODELO QUANTIDADE E CUSTOS DE VTR ADQUIRIDAS EM 2003 . 
ESPECIFICAC0ES QUANT. EMPRESA R$/F VALOR MEDIO POR UNID. 

KANGOO 14 RENAULT 560.000,00 40.000,00 

GOL 60 vw 1.529.443,00 25.490,00 

DOBLO 41 FIAT 1.638.691,00 39.968,00 

TOTAlS 115 3.728.135,00 32.418,00 
FONTE: FUMPM 

Detalhe importante e que a legisla~ao federal e tambem a legisla~ao 

estadual oferecem condi~oes especiais para a aquisi~ao de veiculos que se 

destinam as policias, isentando parte dos impastos IPI e ICMs incidentes, 

barateando o custo. 

No ano de 2004, houve aquisi~ao de veiculos para a Policia Militar. 

Foram adquiridos menos veiculos pelo governo do que os comprados no ano 

anterior, neste caso foram adquiridos noventa e sete (97) viaturas ao custo de 

quatro milhoes, cento e noventa mil, trezentos e oitenta e nove reais (R$ 

4.190.389,00) portanto, o Estado pagou exatos quarenta e tres mil, cento e 
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noventa e nove reais e centavos (R$ 43.199,88) por viatura, conforme Tabela 

3, a seguir. 

TABELA 3· MODELO QUANTIDADE E CUSTOS DE VTR ADQUIRIDAS EM 2004 
' 

VALOR MEDIO POR 
ESPECIFICA<;OES QUANT. EMPRESA CUSTO R$ UNID. 

GOL 36 vw 810.000,00 22.500,00 

NISSAN 40 NISSAN 2.360.000,00 59.000,00 

BLAZER 18 CHEVROLET 943.488,00 52.416,00 
SCENIC 
BLIND ADA 1 RENAULT 37.901,51 37.901,51 

KANGOO 2 RENAULT 39.000,00 19.500,00 

TOTAlS 97 4.190.389,51 43.199,88 
FONTE: FUMPM 

Tambem foram compradas viaturas no ano de 2005, desta vez em 

volume consideravel, representative proporcionalmente ao desejavel. Era mais 

do que necessaria o reforc;o dos meios de transporte, a mobilidade estava 

comprometida e esta leitura esta disponivel nos relat6rios do CIOSP que 

demonstram urn acrescimo consideravet no tempo medio de atendimento as 

ocorrencias justamente (uma das causas de aumento do tempo medio) pela 

falta de viaturas operacionais. Assim, depois de urn grande esforc;o despendido 

peto comando da Corporac;ao no sentido de sensibilizar o governo sobre a 

necessidade de viaturas, houve entao a compra de setecentas e sessenta e 

sete viaturas !eves, dentre outras, com recursos financeiros de diversas fontes. 

Tal aquisic;ao permitiu que ocorresse sensivel melhora na qualidade do servic;o 

prestado pela Policia Militar que, sempre preocupada com a seguranc;a e o 

bem-estar da poputayao, pode responder aos anseios populares que a epoca, 

clamavam por mais e mais seguranc;a. 

0 custo de aquisic;ao das setecentas e sessenta e sete viaturas 

mencionadas acima, foi de vinte e sete milhoes, quatrocentos e quarenta e 

nove mil, seiscentos e dezesseis reais e centavos (R$ 27.449.616,32) pagando 

o Estado urn prec;o medio por veiculo leve no valor de trinta e cinco mil 

setecentos e oitenta e oito reais e centavos (R$ 35.788,28) conforme Tabela 4, 
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A seguir. 

TABELA 4: MODELO, QUANTIDADE E CUSTOS DE VTR ADQUIRIDAS EM 2005 

ESPECIFICAC0ES QUANT. EMPRESA CUSTOR$ MEDIA P/VTR 

PARATI1.6 76 vw 2.728.359,72 35.899,47 

PARATI FLEX 1.6 60 vw 2.196.000,00 36.600,00 

PARATI FLEX 1.8 18 vw 678.600,00 37.700,00 

PARATI FLEX 2.0 22 COP AVA 829.400,00 37.700,00 

SPORT UTILITY 60 GM 3.218.640,00 53.644,00 

SW-MONOVOLUME 1.6 100 RENAULT 3.545.360,00 35.453,60 

SW-MONOVOLUME 1.6 345 RENAULT 11.900.756,60 34.494,95 

VIATURAS GOL 1.0 82 vw 2.132.000,00 26.000,00 

VTR 4X4- DIESEL 2 NISSAN 138.500,00 69.250,00 

VTR RENAULT SCENIC 2 RENAULT 82.000,00 41.000,00 

TOTAlS 767 27.449.616,32 35.788,28 
FONTE: FUMPM 

Neste anode 2006, o Estado tambem comprou viaturas leves para a 

Policia Militar. Pesquisando na Sec;ao de Compras da Diretoria de Apoio 

Logistico da Corporayao, encontram-se registradas tres aquisic;oes. As duas 

primeiras pelos Pregoes Eletronicos n°. 091/ 03/03/2006 e n°. 133/ 03/03/2006, 

e a ultima, ate 30 de junho, pelo Pregao Eletronico n°. 106/04/04 2006. 

Estas aquisic;oes trouxeram para a carga da Policia Militar do Parana 

mais sessenta e duas (62) viaturas, pelas quais o Estado, atraves de diferentes 

fontes de recursos financeiros, pagou o valor de dois milhoes, seiscentos e 

cinquenta e nove mil, duzentos e vinte reais (R$ 2.659.220,00) custando, 

portanto em media quarenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e centavos 

(42.890,64), por unidade adquirida, conforme Tabela 5, a seguir. 

TABELA 5· QUANTIDADE E VALOR MEDIO PAGO POR VTR 

ESPECIFICACOES QUANT. EMPRESA R$/F VALOR MEDIO POR VTR. 

BASE MOVEL 11 RENAULT 967.800,00 87.981,82 

VIATURA LEVE 20 vw 642.120,00 32.106,00 

VIATURA LEVE 31 RENAULT 1.049.300,00 33.848,39 

TOTAlS 62 2.659.220,00 42.890,65 
FONTE: FUMPM 
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Nos ultimos quatro anos, de acordo com os dados levantados pela 

pesquisa na 6a Se<;ao do Estado-Maior e ao Fundo de Moderniza<;ao da 

Policia Militar do Parana, o Estado aplicou recursos financeiros da ordem de 

trinta e oito milhoes, vinte e sete mil, trezentos e sessenta e urn reais e 

centavos (R$ 38.027.361 ,33), adquirindo nas empresas nacionais fabricantes 

de veiculos, a quantidade de mile quarenta e uma (1 .041) viaturas para serem 

empregadas no policiamento ostensivo e preventivo em todo o territ6rio 

paranaense, conforme Tabela 6, a seguir. 

TABELA 6: AQUISICOES POR ANO, QUANTIDADE E VALOR EM R$. 

ANO QUANTIDADE VTR VALOR R$ 

2003 115 3. 728.135,50 

2004 97 4.190.389,51 

2005 767 27.449.616,32 

2006 62 2.659.220,00 

TOTAlS 1041 38.027.361,33 
FONTE: FUMPM 

A situa<;ao encontrada a respeito de parte da manuten<;ao da frota no 

ano de 2003 e das aquisi<;Oes de viaturas realizadas nos anos de 2003, 2004, 

2005 e 2006, esta representada nos graficos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

e 13. 

GRAFICO 1: CUSTO DE MANUTENCAO DE VTR NO ANO DE 2003 
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GRAFICO 2: QUANTIDADE DE VTR ADQUIRIDAS POR MODELO NO ANO DE 2003 
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GRAFICO 3: VALOR TOTAL DE COMPRA DE VTR POR MODELO EM 2003 
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GRAFICO 4: VTR ADQUIRIDAS NO ANO DE 2004 
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GRAFICO 5: CUSTO MEDIO DE AQUISICAO POR VTR ADQUIRIDA NO ANO DE 2004 
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GRAFICO 6: CUSTO TOTAL DE AQUISIQAO POR MODELO EM 2004 
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GRAFICO 7: CUSTO MEDIO POR VIATURA ADQUIRIDA NO ANODE 2006 

20.000,00 

10.000,00 

FONTE: FUMPM 



GRAFICO 8: QUANTIDADE DE VIATURAS ADQUIRIDAS NO ANO DE 2005 
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GRAFICO 9: CUSTO TOTAL DAS AQUISI<;OES NO ANODE 2005 
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GRAFICO 10: VALOR MEDIO DE AQUISIQAO POR MODELO DE VTR EM 2005 
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GRAFICO 11: QUANTI DADE DE VIATURAS ADQUIRIDAS NO ANO DE 2006 
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GRAFICO 12: CUSTO TOTAL DE AQUISI<;AO DE VIATURAS NO ANODE 2006 
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GRAFICO 13: CUSTO MEDIC DE AQUISICAO POR VIATURA NO ANO DE 2006 
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2. 7 DESPESAS COM MANUTEN<;AO DE VIATURAS 

Ate agora muito pouco se comentou neste trabalho sobre as despesas, 

os gastos, os custos enfim de manuten~o de uma frota de veiculos como a 

que possui a Policia Militar. Comentar-se-a agora, pois todo este trabalho tern 

por escopo apurar o custolbeneficio do Sistema de Manutenyao de Veiculos 

hoje em vigor para toda a frota publica estadual. 

Rapidamente comentou-se que todo veiculo exige, periodicamente, no 

minima a troca de componentes basicos como pneus, pastilhas de freio, 61eo e 

filtros, e isso simplesmente porque se esta usando o carro diariamente. 

No caso de viatura policial militar, em razao de seu emprego, 

praticamente vinte e quatro horas todos os dias da semana, o periodo medio 

previsto para as trocas basicas comentadas no paragrafo anterior, reduzem-se 

sensivelmente. E s6 lembrar que o controle, para se saber quando devem 

ocorrer as citadas trocas, e regido pelo numero de quilometros que o veiculo 

percorre, segundo os manuais dos fabricantes. 

Uma viatura empregada no policiamento ostensivo na capital do Estado 

percorre, em media 250 (duzentos e cinquenta) quilometros por dia (dados 

coletados na P/4 do CPC), sendo necessaria uma troca de 61eo, por exemplo, 

a cada vinte dias. Pastilhas de freio, a cada noventa dias. Pneus e 

amortecedores devem ser trocados a cada quatro meses aproximadamente, 

pois, uma viatura em patrulhamento consegue percorrer quarenta mil 

quilometros em pouco mais do que cinco meses. 

Tudo isto, em resumo, e manuten~o preventiva que exige 

consideraveis recursos financeiros publicos que permitirao que, em assim se 

procedendo, a frota continue a rodar pelas ruas no cumprimento das missoes. 

Neste comentario enfocou-se apenas a simples manuten~o preventiva, 

a mais simples de todas e por que nao citar, a mais barata tambem. Porem, no 

momenta em que se comeya a pensar em manuten~o corretiva, a 

necessidade de recursos aumenta muito. Tern inicio os processos de troca, 

(normalmente depois dos quarenta mil quilometros rodados) de peyas mais 

caras, de parte da suspensao ou partes do motor, dos perifericos que 

33 



comec;am tambem a apresentar desgastes e ja nao estao mais sob a garantia 

do fabricante. 

Tais processos de troca nao sao evitaveis, sao originados pelo desgaste 

natural que o uso continuado do veiculo provoca e, esses fatores geram 

elevadas despesas continuadas. 0 processo nao para, e assim, o Estado, para 

manutenir parte da frota da Policia Militar, nos ultimos quatro anos, conforme 

dados coletados no Fundo de Moderniza~ao da PMPR, aplicou recursos 

financeiros da ordem de dezesseis milhoes, quatrocentos e trinta mil, trezentos 

e quinze reais e centavos (R$ 16.430.315,99), conforme Tabela 6, a seguir. 

TABELA 7: GASTO ANUAL COM MANUTENCAO DE PARTE DA FROTA DA PMPR 

ANO 2.003 2.004 2.005 2.006 

VALOR 2.968.305,67 5.410.863,45 6. 722.490,87 1.328.656,00 
FONTE: FUMPM 

Uma impressionante soma, nao s6 por se tratar de verba publica, mas 

porque se trata de urn volume consideravel, sem duvida, de recursos. 

2.8 COM PARA TIVO ENTRE OS CUSTOS. 

Analisando-se os dados coletados, chega-se aos numeros absolutos de 

gastos com as aquisi~oes e com a manuten~ao dos veiculos disponibilizados 

pelo Estado a Policia Militar, para serem empregados nas atividades da 

Corpora~ao. 

Comparando-se os dois valores, encontra-se o primeiro dado alarmante, 

o volume de recursos financeiros aplicados nos ultimos quatro anos em 

manuten~ao de frota corresponde a 43,21 % dos recursos aplicados na 

aquisi~ao de viaturas no mesmo periodo. 

Trinta e oito milhoes, vinte e sete mil, trezentos e sessenta e urn reais e 

trinta e tres centavos (R$ 38.027.361 ,33) foram aplicados na aquisi~ao de mile 

quarenta e uma viaturas (1.041), deduzindo-se entao por simples calculo 

aritmetico, que na media, o Estado pagou trinta e seis mil, quinhentos e vinte e 

nove reais e sessenta e quatro centavos (R$ 36.529,64) por viatura. 
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Dezesseis milhoes, quatrocentos e trinta mil, trezentos e quinze reais e 

noventa e nove centavos (R$ 16.430.315,99), foram aplicados na manuten9ao 

da frota. Calculando-se que, ao inves de se aplicar estes recursos em 

manutenyao, exceyoes as trocas de 61eo, fossem aplicados os mesmos 

recursos em aquisiyao somente, quantas viaturas poderiam ser adquiridas 

considerando-se o custo medio de R$ 36.529,64 por veiculo? Tem-se o 

resultado, apontando quatrocentas e cinqOenta (450) novas viaturas. 

Este raciocinio passou a predominar a partir do momento em que, 

durante a pesquisa, constata-se que os custos de manutenyao s6 comeyam a 

ser elevados depois que as viaturas percorrem mais do que quarenta mil 

quilometros. Ate esta quilometragem, os gastos normalmente se restringem a 

manuten9ao preventiva anteriormente mencionada e que, por ser a mais 

simples, nao exige muitos recursos, sendo facilmente absorvidos pela 

administrayao publica. 

Maiores recursos sao exigidos quando, ap6s percorrer mais do que 

quarenta mil quilometros, a viatura passa a apresentar problemas de desgaste 

natural de algumas pe9as e de seus sistemas de suspensao, de freios, e 

outros, justamente na fase da vida do veiculo em que ja expirou a garantia 

dada pelo fabricante em quase todos os componentes do veiculo, cabendo ao 

proprietario, e neste caso o Estado, arcar com todos os custos inerentes. Esta 

tern sido a pratica comum ao Iongo dos anos. 

Veem-se as viaturas sendo empregadas ano ap6s ano, deteriorando-se 

pelo uso quase que ininterrupto e, para mante-las atendendo a populayao, 

sendo gastos preciosos recursos financeiros em veiculos que nao mais 

deveriam fazer parte da frota da Corporayao, uns por estarem com a chamada 

vida util vencida e outros por terem-se tornado verdadeiras sucatas em razao 

de emprego em vias nem sempre apropriadas ou conservadas ou ainda em 

terreno acidentado. A Policia deve estar e adentrar ate onde seja possivel com 

o veiculo. 

Diante destes fatos, e mais compreensivel verificar que os veiculos ja 

declarados inserviveis e em razao disso, descarregados, nao passam de 

sucatas quase que imprestaveis, a nao ser para o comercio de ferro-velho, 

quando levadas a leilao cumprindo dispositivo legal. 
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Diante de todos os argumentos aqui expostos, pergunta-se: por que a 

Corporayao deve esperar que as viaturas sejam declaradas inserviveis 

somente depois de se transformarem em sucatas? Por que levar a leilao 

apenas sucatas que depois de arrematadas transformam-se em parcos 

recursos? Este estudo vern demonstrando que e possivel modificar essa 

realidade. Nao ha impedimenta legal para que se leve a venda os veiculos que 

deixaram de ser interessantes (principia da economicidade na administrayao 

ou criterios tecnicos outros do interesse publico) para a policia, mesmo sendo 

semi-novos. 

0 reflexo do que foram os gastos aplicados em manuten9ao preventiva 

e corretiva e situayao das aquisi9oes de viaturas, esta representado nos 

graficos 14 e 15. 

GRAFICO 14: GASTOS EM R$, POR ANO, COM MANUTENCAO DA FROTA DA PMPR 
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GRAFICO 15: GASTOS EM R$, POR ANO, COM AQUISI<;AO DE VIATURAS 

40000000 

30000000 

20000000 

10000000 

0 
2003 2004 2005 2006 TOTAlS 

FONTE: FUMPM 

37 



3 PESQUISA 

0 trabalho de pesquisa foi realizado por meio de estudo e analise da 

legislayao pertinente, da bibliografia existente sabre o tema, dos contratos 

firmados entre o Estado e as empresas vencedoras do certame licitat6rio para 

manutenyao da frota estadual, de entrevistas pessoais com os Chafes das 4a e 

6a SeyOes do Estado-Maior da PMPR, ao Chefe do Estado-Maior do CPI, da 

aplicayao de questionarios dirigidos aos Comandantes do Policiamento da 

Capital e do Interior, e ao Secretario Executivo do Fundo de Modernizayao da 

Policia Militar. 

3.1 ANALISE DAS ENTREVISTAS 

Na pesquisa de campo, compareci no Quartel do Comando-Geral onde 

vistoriei viaturas de diferentes Unidades Operacionais para avaliar o estado de 

conservayao em que se encontram. Valendo-me dos termos adotados pela 4a 

Seyao do Estado-Maior quando se refere ao estado de conservayao das 

viaturas, encontrei viaturas em 6timas condiyOes, as adquiridas recentemente. 

Verifiquei que existe parte da frota em boas condiyOes, parte em razoavel estado 

e muitas ruins. 

Entrevistei primeiramente o Major QOPM VIEIRA, Chefe da 4a Seyao do 

Estado Maior da PMPR, que informou ter o controle de dados sabre o numero de 

viaturas empregadas no policiamento ostensivo e com o detalhamento em mapa 

do estado de conservayao. 

Tambem entrevistei o Tenente-coronel QOPM ISAIAS DE FARIAS, Chefe 

da 5a Seyao do Estado-Maior da PMPR E Secretario Executivo do FUMPM, que 

comentou sabre os custos de manutenyao, e forneceu amplo material para a 

pesquisa, notadamente sabre recursos financeiros aplicados na aquisiyao, bern 

como, na manutenyao de viaturas. 

No Comando do Policiamento da Capital, entrevistei o Major QOPM 

JOAO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, Chefe da 4a Seyao I CPC, que 

comentou sabre o Sistema de Manutenyao de Veiculos nos seguintes termos: "o 

sistema funciona, nao da forma como gostariamos que funcionasse, do jeito que 
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esta nao atende aos interesses da Corporac;ao devido ao elevado custo e a 

demora para liberayao dos servic;os solicitados. Seria melhor se fosse 

modificado para atender somente a PMPR." 

0 entrevistado no Comando do Policiamento do Interior foi o Major QOPM 

ALFREDO BEDNARCZUK JUNIOR, que atualmente responde pela Chefia do 

Estado-Maior do CPI, e teceu comentario sobre o atual Sistema- SMV dizendo 

que sob seu ponto de vista, considerando que por muito tempo exerceu as 

func;oes de P/4 no CPI, nao atende aos interesses da PMPR. Apresenta elevado 

custo e lentidao nos servic;os de reparo em viaturas. Diz tambem que seria 

possivel modificar o atual sistema melhorando-o desde que fossem 

considerados os interesses tecnicos da Corporac;ao. 

3.2 QUESTIONARIO 

Foi aplicado questionario do tipo aberto as autoridades conforme 

mencionado, abordando o seguinte: 

- identificayao funcional do entrevistado; 

- se o atual sistema de manutenc;ao atende aos interesses da Corporac;ao; 

- se ha necessidade de modificac;ao do sistema, sua modernizac;ao ou 

substituiyao. 

Os resultados referentes a aplicac;ao dos questionarios foram os 

seguintes: 

- para a primeira pergunta: SIM = 33,33% e NAO = 66,66%; 

- para a segunda pergunta: SIM = 100% ; 

- para a terceira pergunta: SIM = 1 00%; 

-para a quarta pergunta: SIM = 100%. 
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4 CONCLUSQES E SUGESTQES 

Mobilidade sempre foi a grande preocupayao dos exercitos organizados 

oficialmente ou nao. E este conceito se aplica tambem as foryas de seguran9a, 

sejam elas militarizadas ou nao, o problema e o mesmo. 

Ao Iongo da hist6ria em razao da necessidade de locomo9ao das 

mencionadas for9as, urn aspecto em particular passou a exigir especial 

atenyao dos chefes: a manutenyao dos equipamentos e dos meios de 

transporte. 

lnicialmente, os cuidados eram com os animais e com os rudimentares 

veiculos de tra9ao animal normalmente. Porem com o advento do motor a 

propulsao, apareceram os primeiros autom6veis que passaram a ser 

empregados nas atividades de seguran9a tambem, dentre tantas outras 

utilidades. 

A dependencia deste meio de transporte rapidamente se acentuou e 

logo se percebeu que manutenir os veiculos era tao ou mais importante do que 

te-los. 

A pesquisa nos levou a concluir que o atual sistema de manuten9ao 

chamado de "Sistema de Manutenyao de Veiculos - SMV', adotado para a 

Policia Militar por forya de decisao governamental, nao atende aos interesses 

da Corpora9ao nem da sociedade. Constatou-se que o funcionamento do 

sistema embora pareya simples, torna-se complexo porque a maior parte das 

empresas vencedoras do certame licitat6rio para prestar servi9os de 

manuten9ao para o Estado, nao esta com seu material humano preparado 

para atuar com o aplicativo especialmente criado pela CELEPAR para esta 

finalidade. 

Facilmente se percebe que nao ha por parte das empresas urn 

comprometimento com o sistema, limitam-se apenas a cumprir o contrato que 

lhes permite auferir polpudos lucros sem se importar se o cliente esta ou nao 

satisfeito com os resultados. 

Este comportamento das empresas se deve em grande parte porque o 

contrato firmado com Estado lhes garante montante previamente definido de 
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recursos financeiros disponibilizados para serem aplicados no periodo de 

vigencia, portanto nao tern mais que buscar clientes para vender servic;os ou 

pec;as, o cliente esta garantido pelo contrato. 

Cabe ressaltar que os contratos firmados pelo Estado no que se refere a 
manutenc;ao da frota veicular, estudados durante a fase de desenvolvimento 

do trabalho, nao estao fazendo parte do corpo desta monografia em razao do 

excessivo numero de paginas de cada urn deles, porem estao disponibilizados 

pelo autor aos interessados. 

Alem do despreparo das empresas, constata-se tambem que os prec;os 

praticados estao acima dos valores medias de mercado e isto tambem se deve 

aos contratos que delimitam prec;os maximos que deveriam ser urn reflexo da 

media de prec;os. Na hora de cobrar pelos servic;os, valendo-se de clausula 

contratual, cobram pelo maximo sem que se possa argumentar ou "pechinchar'' 

pois todo o sistema funciona eletronicamente quase nao existindo contato 

direto entre as partes envolvidas no processo de manutenc;ao. 

Outro dado importante apurado na pesquisa e o valor que a Policia 

Militar gastou nos ultimos quatro anos com a manutenc;ao de parte de sua 

frota, valor equivalente a 43,21 % do que se gastou com as aquisic;oes de 

novas viaturas compreendido o mesmo periodo. Se transformado em moeda 

corrente e se calculado sobre o valor medio de aquisic;ao de cada viatura 

adquirida no periodo mencionado, poder-se-ia comprar com os mesmos 

recursos financeiros, quatrocentas e cinqOenta novas viaturas. 

Detalhe da maior importancia foi a conclusao de que a Policia Militar 

mantem em sua frota veiculos com a vida util ja vencida que s6 serao 

descarregados depois de virarem verdadeiras sucatas, quando entao serao 

leiloados em processo especifico para esta finalidade em que os recursos 

auferidos voltam para tesouro do Estado para novas aquisic;oes de veiculos, 

em tese, porque vendidos como sucata arrecada-se muito pouco com leilao. 

Questionados alguns comandantes sobre os motivos de se manter 

rodando veiculos que ja deveriam ter sido substituidos, a resposta foi unanime: 

"se descarregarmos ficaremos sem, o Estado e muito Iento nas aquisic;oes 

mesmo com planejamento encaminhado anteriormente, entao melhor dispor de 
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urn carro velho consumindo recursos para manutenc;ao do que nao ter 

nenhum". 

Nesta monografia procurando objetivamente analisar e "radiografar" a 

realidade da Corporac;ao no que se refere a manutenyao de sua frota 

considerando inclusive os custos de manutenc;ao, chega-se a conclusao final 

de que o atual sistema e ineficaz, e Iento, nao atende aos interesses da 

lnstituiyao, tern urn custo altissimo que ao final nao compensa. 

Assim, apresento as seguintes sugestoes: 

- modificac;ao do atual sistema, excluindo dele a Policia Militar que teria urn 

novo sistema exclusive adequado as suas necessidades; 

- descarga das viaturas quando atingirem a marca de 40.000 (quarenta mil) 

quilometros rodados. Neste caso, o veiculo esta semi-novo, ainda nao 

apresenta desgastes que exigem manutenc;ao cara, e pode ser vendido em 

leilao por urn prec;o muito proximo aos valores de mercado e com os recursos 

entao arrecadados comprar-se-iam novos veiculos sem a necessidade de se 

gastar com a manutenc;ao mais cara que acontece em geral depois dos 

quarenta mil quilometros rodados. 
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DECRETO-LEI N°. 667, DE 2 DE JULHO DE 1969. 



Presidencia da Republica 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

DECRETO-LEI N° 667, DE 2 DE JULHO DE 1969. 

Reorganiza as Policias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados, dos Territorio e 
do Distrito Federal, e da outras provid€mcias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA , usando das atribuiyOes que I he confere o § 1 o do artigo 
2° do Ato lnstitucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968, 

DECRETA: 

Art 1° As Polfcias Militares consideradas fOryas auxiliares, reserva do Exercito, serao 
organizadas na conformidade dt!lste Decreto-lei. 

Paragrafo unico. 0 Ministerio do Exercito exerce o contrOie e a coordena«;ao das Polfcias 
Militares, sucessivamente atraves dos seguintes orgaos, conforme se dispuser em regulamento: 

a) Estado-Maior do Exercito em todo o territorio nacional; 

b) Exercitos e Comandos Militares de Areas nas respectivas jurisdi«;Oes; 

c) RegiOes Militares nos territories regionais. 

Art 2° A lnspetoria-Geral das Polfcias Militares, que passa a integrar, organicamente, o 
Estado-Maior do Exercito incumbe-se dos estudos, da coleta e registro de dados bern como do 
assessoramento referente ao contrOie e coordena«;ao, no nfvel federal, dos dispositivos do 
presente Decreto-lei . 

Paragrafo unico. 0 cargo de lnspetor-Geral das Polfcias Militares sera exercido por urn 
General-de-Brigada da ativa. 

CAPiTULO I 

Defink;l1o e competencia .,. 

Art. 3° - lnstitufdas para a manutenyao da ordem publica e seguranya interna nos Estados, 
nos Territories e no Distrito Federal, compete as Polfcias Militares, no ambito de suas respectivas 
jurisdi«;Oes: (Redacao dada pelo Del n° 2010, de 12.1.1983) 

a) executar com exclusividade, ressalvas as missOes peculiares das Foryas Armadas, o 
policiamento ostensive, fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o 
cumprimento da lei, a manuten«;ao da ordem publica e o exercfcio dos poderes constitufdos; 
(Redacao dada pelo Del no 2010, de 12.1.1983) 

b) atuar de maneira preventiva, como forya de dissuasao, em locais ou areas especfficas, 
onde se presuma ser possivel a perturba«;8o da ordem; (Redacao dada pelo Del n° 2010, de 
12.1.1983) 
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c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbayao da ordem, precedendo o eventual 
emprego das Forgas Armadas; (Redacao dada pelo Del n° 2010, de 12.1.1983) 

d) atender a convocayao, inclusive mobilizayao, do Governo Federal em caso de guerra 
externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbagao da ordem ou ameaya de sua irrupyao, 
subordinando-se a Forga Terrestre para emprego em suas atribuigoes especlficas de policia 
militar e como participante da Defesa lnterna e da Defesa Territorial; (Redacao dada pelo Del n° 
2010. de 12.1.1983) 

e) alem dos casas previstos na letra anterior, a PoHcia Militar paden~ ser convocada, em seu 
conjunto, a tim de assegurar a Corporayao o nivel necessaria de adestramento e disciplina ou 
ainda para garantir o cumprimento das disposiyOes deste Decreta-lei, na forma que dispuser o 
regulamento especifico. (lncluida pelo Del n° 2010. de 12.1.1983) 

§ 1°- A convocayao, de conformidade com a letra e deste artigo, sera efetuada sem prejuizo 
da competencia normal da Policia Militar de manutenyao da ordem publica e de apoio as 
autoridades federais nas missoes de Defesa lnterna, na forma que dispuser regulamento 
especifico. (lncluido pelo Del n° 2010, de 12.1.1983) 

§ 2°- No caso de convocayao de acordo como disposto na letra e deste artigo, a Policia 
Militar ficara sob a supervisao direta do Estado-Maior do Exercito, por intermedio da lnspetoria
Geral das Policias Militares, e seu Comandante sera nomeado pelo Governo Federal. (lncluido 
pelo Del n° 2010, de 12.1.1983) 

§ 3° - Durante a convocayao a que se refere a letra e deste artigo, que nao podera exceder o 
prazo maximo de 1 (urn) ano, a remuneragao dos integrantes da Policia Militar e as despesas 
com a sua administragao continuarao a cargo do respective Estado-Membro. (lncluido pelo Del n° 
2010. de 12.1.1983) 

Art. 4°- As Policias Militares, integradas nas atividades de seguranya publica dos Estados e 
Territ6rios e do Distrito Federal, para fins de emprego nas agoes de manutenyao da Ordem 
Publica, ficam sujeitas a vinculayao, orientayao, planejamento e controle operacional do 6rgao 
responsavel pela Seguranya Publica, sem prejuizo da subordinagao administrativa ao respective 
Governador. (Redacao dada pelo Del n° 2010. de 12.1 .1983) 

CAPiTULO II 
Estrutura e Organizar;ao 

Art 5° As Policias Militares serao estruturadas em 6rgao de Diregao, de Execuyao e de Apoio 
de acOrdo com as finalidades essenciais do serviyo policial e as necessidades de cada Unidade 
da Federayao. 

§ 1° Considerados as finalidades essenciais e o imperative de sua articulagao pelo territ6rio 
de sua jurisdiyao, as PoUcias Militares deverao estruturar-se em grupos policiais. Sendo essas 
frayOes os menores elementos de ayao autOnoma, deverao dispor de urn chefe e de urn numero 
de componentes habilitados indispensaveis ao atendimento das missoes basicas de poHcia. 

§ 2° De acOrdo com a importancia da regiao o interesse administrative e facilidades de 
comando os grupos de que trata o paragrafo anterior poderao ser reunidos, constituindo-se em 
Pelotoes, Companhias e BatalhOes ou em Esquadroes e Regimento, quando se tratar de 
unidades montadas. 

3° - Os efetivos das Policias Militares serao fixados de conformidade com criterios a serem 
estabelecidos em regulamento desse Decreta-lei. (lncluido pelo Del n° 2010. de 12.1.1983) 
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Art. so - 0 Comando das Policias Militares sera exercido, em principia, par oficial da ativa, do 
ultimo posto, da propria Corporayao. (Redacao dada pelo Del n° 2010, de 12.1.1983) 

§ 1° - 0 provimento do cargo de Comandante sera feito par ato dos Govern adores de Estado 
e de Territ6rios e do Distrito Federal, ap6s ser o nome indicado aprovado pelo Ministro de Estado 
do Exercito, observada a formayao profissional do oficial para o exercfcio de Comando. (Redacao 
dada pelo Del n° 2010. de 12.1.1983) 

§ 2° - 0 Comando das Polfcias Militares podera, tambem, ser exercido par General-de
Brigada da Ativa do Exercito ou par oficial superior combatente da ativa, preferentemente do 
posto de Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministro do Exercito pelos Governadores de 
Estado e de Territories e do Distrito Federal. (Redacao dada pelo Del n° 2010. de 12.1.1983) 

§ 3° - 0 oficial do Exercito sera nomeado para o cargo de Comandante da Policia Militar, par 
ato do Governador da Unidade Federativa, ap6s ser designado par Decreta do Poder Executive, 
ficando a disposiyao do referido Governo. (Redacao dada pelo Del n° 2010, de 12.1.1983) 

§ 4° - 0 oficial do Exercito, nomeado para o Comando da Polfcia Militar, na forma do 
paragrafo anterior, sera comissionado no mais alto posto da Corporayao, e sua patente for inferior 
a esse posto. 

§ 5° - 0 cargo de Comandante de Policia Militar e considerado cargo de natureza militar, 
quando exercido par oficial do Exercito, equivalendo, para Coroneis e Tenente-Coroneis, como 
Comando de Corpo de Tropa do Exercito. (Redacao dada pelo Delo no 2010. de 12.1.1983) 

§ so - 0 oficial nomeado nos termos do paragrafo terceiro, comissionado ou nao, tera 
precedemcia hierarquica sabre os oficiais de igual posto da Corporayao. (Redacao dada pelo Del 
n° 2010. de 12.1.1983) 

§ 7° - 0 Comandante da Polfcia Militar, quando oficial do Exercito, nao podera desempenhar 
outras funyOes no ambito estadual, ainda que cumulativamente com suas funyoes de 
comandante, par prazo superior a 30 (trinta) dias. (Redacao dada pelo Del n° 2010. de 12.1.1983) 

§ 8° - Sao considerados no exercicio de funyao policial-militar os policiais-militares 
ocupantes dos seguintes cargos: (lncluido pelo Del n° 2010, de 12.1.1983) 

a) os especificados no Quadro de Organizayao ou de lotayao da Corporayao a que 
pertencem; 

b) os de instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino das Foryas Armadas ou de outra 
Corporayao Policiai-Militar, no pais ou no exterior; e 

c) os de instrutor ou aluno de estabelecimentos oficiais federais e, particularmente, os de 
interesse para as Polfcias Militares, na forma prevista em Regulamento deste Decreta-lei. 

§ go - sao considerados tambem no exercfcio de funyao policial-militar os policiais-militares 
cojocados a disposiyao de outra corporayao Policiai-Militar. (lncluido pelo Del n° 2010, de 
12.1.1983) 

§ 10° - Sao considerados no exercicio da funyao de natureza policial-militar ou de interesse 
pblicial-militar, os policiais-militares colocados a disposiyao do Governo Federal, para exercerem 
cargos ou funyoes em orgaos federais, indicados em regulamento deste Decreta-lei. (lnclufdo 
pelo Del no 2010, de 12.1.1983) 
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§ 11 - Sao ainda considerados no exercfcio de func;ao de natureza policial-militar ou de 
interesse policial-militar, os policiais-militares nomeados ou designados para: (lncluido pelo Del n° 
2010. de 12.1 .1983) 

a) Casa Militar de Governador; 

b) Gabinete do Vice-Governador; 

c) Orgaos da Justic;a Militar Estadual. 

§ 12 - 0 perfodo passado pelo policial-militar em cargo ou func;ao de natureza civil 
temporario somente podera ser computado como tempo de servic;o para promoc;ao por 
antiguidade e transferencia para a inatividade. (lncluido pelo Del n° 2010. de 12.1.1983) 

§ 13 - 0 periodo a que se refere o paragrafo anterior nao podera ser computado como tempo 
de servic;o arregimentado. (lncluido pelo Del n° 2010. de 12.1 .1983) 

Art 7° Oficiais eo servic;:o ativo eo Exercito poeerao servir no Estaeo Maior obi como 
instrbltores eas Policias Militares, obeeecieas para a eesignac;:ao as prescric;:oes eo artigo anterior, 
sai•Jo qblanto ao pOsto. 

Art. 7° - Os oficiais do Exercito, da ativa, poderao servir, se o Comandante for oficial do 
Exercito, no Estado-Maior das Polrcias Militares ou como instrutores das referidas PM, aplicando
se-lhes as prescric;oes dos paragrafos 3° e 7° do artigo anterior. (Redacao dada pelo Del n° 2010. 
de 12.1.1983) 

Paragrafo unico - 0 oficial do Exercito servindo em Estado-Maior das Polrcias Militares ou 
como instrutor das referidas PM e considerado em cargo de natureza militar. (lncluido pelo Del n° 
2010. de 12.1.1983) 

CAPiTULO Ill 
Do Pessoal das Policias Militares 

Art 8° A hierarquia nas Policias Militares e a seguinte: 

a) Oficiais de Polfcia: 

-Coronel 

- Tenente-Coronel 

-Major 

- Capitao 

- 1° Tenente 

-2° Tenente 

b) Prayas Especiais de Polfcia: 

- Aspirante-a-Oficial 

- Alunos da Escola de Formac;ao de Oficiais da Policia. 
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c) Prayas de Policia: 

- Graduados: 

- Subtenente 

- 1 ° Sargento 

- 2° Sargento 

- 3° Sargento 

-Cabo 

- Soldado. 

§ 1° A todos os postos e gradua90es de que trata i!ste artigo sera acrescida a designa9ao 
"PM" (Policia Militar). 

2° Os Estados, Territories e o Distrito Federal poderao, se convier as respectivas Polfcias 
Militares: (Redacao dada pelo Del 2.1 06, de 6.2.1984) 

a) admitir o ingresso de pessoal feminine em seus efetivos de oficiais e pra9as, para atender 
necessidades da respectiva Corpora98o em atividades especfficas, mediante previa autorizacao 
do Ministerio do Exercito; (Redacao dada pelo Del 2.1 06, de 6.2.1984) 

b) suprimir na escala hierarquica urn ou mais postos ou graduacOes das previstas neste 
artigo; e (Redacao dada pelo Del 2.1 06, de 6.2.1984) 

c) subdividir a graduacao de soldado em classes, ate o maximo de tres. (lnclufda pelo Del 
2.106, de 6.2.1984) 

Art go 0 ingresso no quadro de oficiais sera feito atraves de curses de forma98o de oficiais 
da pr6pria Policia Militar ou de outre Estado. 

Paragrafo (mico. Poderao tambem, ingressar nos quadros de oficiais das Policias Militares, 
se convier a estas, Tenentes da Reserva de 28 Classe das Foryas Armadas com autoriza9ao do 
Ministerio correspondente. 

Art 10. Os efetivos em oficiais medicos, dentistas, farmaci!uticos e veterinaries, ouvido o 
Estado-Maior do Exercito serao provides mediante concurso e acesso gradual conforme estiver 
previsto na legisla98o de cada Unidade Federativa. 

Paragrafo unico. A assistencia medica as Policias Militares podera tambem ser prestada por 
profissionais civis, de preferi!ncia oficiais da reserva ou mediante contratacao ou celebra9ao de 
convl!nio com entidades publicas e privadas existentes na comunidade, se assim convier a 
Unidade Federativa. 

Art 11. 0 recrutamento de pracas para as Policias Militares obedecera ao voluntariado, de 
acordo com legislacao propria de cada Unidade da Federacao, respeitadas as prescricOes da Lei 
do Service Militar e seu regulamento. 

Art 12. 0 acesso na escala hierarquica tanto de oficiais como de praya sera gradual e 
sucessivo, por promocao, de ac0Jct9 com legislacao peculiar a cada Unidade da Federarao, 
exigidos os seguintes requisites bi!l$icos: 
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a) para a promoc;ao ao pOsto de Major: curse de aperfeic;oamento feito na pr6pria corporac;ao 
ou em FOrc;a Policial de outre Estado; 

b) para a promoc;So ao pOsto de Coronel: curse superior de Policia, desde que haja o curse 
na Corporac;ao. 

CAPITULO IV 
lnstruc;ao e Armamento 

Art 13. A instruc;ao das Policias Militares limitar-se-a a engenhos e controlada pelo Ministerio 
do Exercito atraves do Estado-Maior do Exercito, na forma deste Decreta-lei. 

Art 14. 0 armamento das Polfcias armas de uso individual inclusive automaticas, e a urn 
reduzido numero de armas automaticas coletivas e lanc;a-rojOes leves para emprego na defesa de 
suas instalac;Oes fixas, na defesa de pontes sensiveis e execuc;So de ac;Oes preventivas e 
repressivas nas MissOes de Seguranc;a lnterna e Defesa Territorial. 

Art 15. A aquisic;So de vefculos sObre rodas com blindagem leve e equipados com 
armamento nas mesmas especificac;Oes do artigo anterior podera ser autorizada, desde que 
julgada conveniente pelo Ministerio do Exercito. 

Art 16. E vedada a aquisic;So de engenhos, veiculos, armamentos e aeronaves fora das 
especificac;Oes estabelecidas. 

Art 17. As aquisic;Oes de armamento e munic;ao dependerao de autorizac;ao do Ministerio do 
Exercito e obedecerao as normas previstas pelo Servic;o de Fiscalizac;ao de lmportac;ao, Dep6sito 
e Trafego de Produtos Controlados pelo Ministerio do Exercito (SFIDT). 

CAPITULO v 
Justic;a e Disciplina 

Art 18. As Policias Militares serao regidas por Regulamento Disciplinar redigido a 
semelhanc;a do Regulamento Disciplinar do Exercito e adaptado as condic;Oes especiais de cada 
Corporac;ao. 

Art 19. A organizac;ao e funcionamento da Justic;a Militar Estadual serao regulados em lei 
especial. 

Paragrafo unico. 0 fOro militar e competente para processar e julgar o pessoal das Policias 
Militares nos crimes definidos em lei como militares. 

Art 20. A Justic;a Militar Estadual de primeira instancia e constituida pelos Conselhos de 
Justic;a previstos no C6digo de Justic;a Militar. A de segunda instancia sera urn Tribunal Especial, 
ou o Tribunal de Justic;a. 

CAPITULO VI 

Da competencia do Estado-Maior do Exercito, atraves da lnspetoria-Geral das Policias Militares 

Art 21. Compete ao Estado-Maior do Exercito, atraves da lnspetoria-Geral das Polfcias 
Militares: 

a) Centralizar todos os assuntos da alc;ada do Ministerio do Exercito relatives as Policias 
Militares, com vistas ao estabelecimento da politica conveniente e a adoc;8o das providencias 
adequadas. 
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b) Promover as inspeyOes das Polfticas Militares tendo em vista o tiel cumprimento das 
prescriyOes deste decreta-lei. 

c) Proceder ao contrOie da organizac;ao, da instruc;ao, dos efetivos, do armamento e do 
material belico das Polfcias Militares. 

d) Baixar as normas e diretrizes para a fiscalizayao da instruyao das Polfcias Militares. 

e) Apreciar os quadros de mobilizac;ao para as Polfcias Militares de cada Unidade da 
Federay8o, com vistas ao emprego em suas missOes especfficas e como participantes da Defesa 
Territorial. 

f) Cooperar no estabelecimento da legislayao basica relativa as Polfcias Militares. 

CAPITULO 
Prescrk;oes Diversas 

VII 

Art 22. Ao pessoal das Policias Militares, em serviyo ativo, e vedado fazer parte de firmas 
comerciais de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer func;ao ou emprego 
remunerados. 

Art 23. E expressamente proibido a elementos das Polfcias Militares o comparecimento 
fardado, exceto em serviyo, em manifestayOes de carater polftico-partidario. 

Art 24. Os direitos, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal, em serviyo ativo ou na 
inatividade, das Polfcias Militares constarao de legislayao especial de cada Unidade da 
Federay8o, nao sendo permitidas condicces superiores as que, por lei ou regulamento, forem 
atribufdas ao pessoal das FOrcas Armadas. No tocante a cabos e soldados, sera permitida 
exceyao no que se refere a vencimentos e vantagens bern como a idade-limite para permanencia 
no serviyo ativo. 

Art 25. Aplicam-se ao pessoal das Polfcias Militares: 

a) as disposiyOes constitucionais relativas ao alistamento eleitoral e condiyOes de 
elegibilidade dos militares; 

b) as disposicces constitucionais relativas as garantias, vantagens prerrogativas e deveres, 
bern como tOdas as restriyees ali expressas, ressalvado o exercicio de cargos de interesse 
policial assim definidos em legislay8o pr6pria. 

Art 26. Competira ao Poder Executive, mediante proposta do Ministerio do Exercito declarar 
a condicao de "militar'' e, assim, considera-los reservas do Exercito aos Corpos de Bombeiros dos 
Estados, Municipios, Territ6rios e Distrito Federal. 

Paragrafo unico. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ao as disposicces contidas 
neste Decreta-lei. (Redacao dada pelo Del n° 1.406. de 24.6.1975) 

Art 27. Em igualdade de pOsto e graduayao os militares das FOrcas Armadas em service 
ativo e da reserva remunerada tern precedencia hierarquica sObre o pessoal das Polfcias 
Militares. 

Art 28. Os oficiais integrantes dos quadros em extinc;ao, de oficiais medicos, dentistas, 
farmaceuticos e veterinaries nas Polfcias Militares, poderao optar pelo seu aproveitamento nos 
efetivos a que se refere o artigo 1 0 deste Decreta-lei. 
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Art 29. 0 Poder Executive regulamentara o presente Decreta-lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data de sua publicayao. 

Art 30. ~ste Decreta-lei entra em vigor na data de sua publicacao ficando revogados o 
Decreta-lei numero 317, de 13 de marco de 1967 e demais disposicOes em contrario. 

Brasflia, 2 de julho de 1969; 148° da lndependt!lncia e 81° da Republica. 

A. COSTA E SILVA 
Aurelio de Lyra Tavares 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 3. 7.1969 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCWS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

u F p R CURSO SUPERIOR DE POLiCIA 
ESPECIALIZACAO AO NiVEL ESTRATEGICO DE DOUTORAMENTO EM 

SEGURANCA PUBLICA 

53 

VIATURA POLICIAL MILITAR: MANUTENCAO DA FROTA: CUSTO BENEFiCIO 

ENTREVISTA - 1 

Nome: 

Posto: 

Func;ao: 

1. 0 Sistema de Manutenc;ao - SMV da frota veicular da Policia Militar do Parana 

hoje em uso, atende aos interesses da Corporac;ao? 

( ) SIM ( ) NAO 

2. 0 Sistema de Manutenc;ao- SMV pode ser modernizado? 

( ) SIM ( ) NAO 
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3. E necessaria modificar o atual Sistema de Manutenc;ao - SMV? 

( ) SIM ( ) NAO 

4. Seria interessante substituir o atual Sistema de Manutenc;ao por outro? 

( ) SIM ( ) NAO 



Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

55 

Mensaqem de veto 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui<;ao 
Federal, institui normas para licita<;oes e contratos da 
Administra<;ao Publica e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faye saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Capitulo I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Se<;ao 1 
Dos Principios 

Art. 12 Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitayaes e contratos administrativos 
pertinentes a obras, servi<;os, inclusive de publicidade, compras, aliena<;5es e locac;:5es no ambito dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Paragrafo unico. Subordinam-se ao regime desta Lei, alem dos 6rgaos da administrayao direta, 
os fundos especiais, as autarquias, as fundayaes publicas, as empresas publicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito 
Federal e Municipios. 

Art. 22 As obras, serviyos, inclusive de publicidade, compras, alienayaes, concess5es, 
permiss5es e locac;:5es da Administrayao Publica, quando contratadas com terceiros, serao 
necessariamente precedidas de licitac;:ao, ressalvadas as hip6teses previstas nesta Lei. 

Paragrafo unico. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre 
6rgaos ou entidades da Administrayao Publica e particulares, em que haja urn acordo de vontades 
para a formayao de vinculo e a estipulac;:ao de obrigac;:5es reciprocas, seja qual for a denominac;:ao 
utilizada. 

Art. 32 A licitayao destina-se a garantir a observancia do principia constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administrayao e sera processada e julgada em estrita 
conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculac;:flo ao instrumento convocat6rio, 
do julgamento objetivo e dos que lhes sao correlates. 

§ 12 E vedado aos agentes publicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocayao, clausulas ou condiyaes que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitive e estabelec;:am preferencias ou 
distinc;:5es em razao da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciaria 
ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agencias 



internacionais, ressalvado o disposto no paragrafo seguinte e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de 
outubro de 1991 . 

§ 2Q Em igualdade de condiyOes, como criterio de desempate, sera assegurada prefer~ncia, 
sucessivamente, aos bens e servic;os: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; 

II - produzidos no Pais; 

Ill - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
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IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no Pais. (lncluido pela Lei n° 11 .196. de 2005) 

§ 3Q A licitayao nao sera sigilosa, sendo publicos e acessiveis ao publico os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteudo das propostas, ate a respectiva abertura. 

§ 4° (Vetado). (lncluido pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 4Q Todos quantos participem de licitayao promovida pelos 6rgaos ou entidades a que se 
refere o art. 1° t~m direito publico subjetivo a fiel observancia do pertinente procedimento 
estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadao acompanhar o seu desenvolvimento, desde que 
nao interfira de modo a perturbar ou impedir a realizac;ao dos trabalhos. 

Paragrafo unico. 0 procedimento licitat6rio previsto nesta lei caracteriza ato administrative 
formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administrac;ao Publica. 

Art. 5Q Todos os valores, prec;os e custos utilizados nas licitayOes terao como expressao 
monetaria a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada 
unidade da Administrayao, no pagamento das obrigac;oes relativas ao fornecimento de bens, 
locayOes, realizayao de obras e prestayao de serviyos, obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronol6gica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes 
relevantes razOes de interesse publico e mediante previa justificativa da autoridade competente, 
devidamente publicada. 

§ 1 Q Os creditos a que se refere este artigo terao seus valores corrigidos por criterios previstos 
no ato convocat6rio e que lhes preservem o valor. 

§ 2Q A correyao de que trata o paragrafo anterior cujo pagamento sera feito junto com o 
principal, correra a conta das mesmas dotayOes oryamentarias que atenderam aos creditos a que se 
referem. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 3Q Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores 
nao ultrapassem o limite de que trata o incise II do art. 24, sem prejuizo do que dispOe seu paragrafo 
unico, deverao ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da apresentayao da 
fatura. (lncluido pela Lei no 9.648. de 1998) 

Seyao II 
Das Definic;Oes 

Art. 6Q Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra - toda construyao, reforma, fabricayao, recuperayao ou ampliayao, realizada por 
execuyao direta ou indireta; 



II - Servic;o - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administrac;ao, tais como: demolic;8o, conserto, instalac;8o, montagem, operacao, conservacao, 
reparac;ao, adaptacao, manutenc;ao, transporte, locac;ao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
tecnico-profissionais; 

Ill - Compra - toda aquisic;8o remunerada de bens para fornecimento de uma s6 vez ou 
parceladamente; 

IV- Alienacao- toda transferencia de dominic de bens a terceiros; 
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V - Obras, services e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 
(vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alinea "c" do incise I do art. 23 desta Lei; 

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigac6es assumidas por 
empresas em licitac6es e contratos; 

VII - Execuc;ao direta - a que e feita pelos 6rgaos e entidades da Administrac;ao, pelos pr6prios 
meios; 

VIII - Execucao indireta - a que o 6rgao ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos 
seguintes regimes: (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

a) empreitada por preco global- quando se contrata a execuc;ao da obra ou do service por preco 
certo e total; 

b) empreitada por preco unitario- quando se contrata a execucao da obra ou do service por 
preco certo de unidades determinadas; 

c) (Vetado). (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

d) tarefa - quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por preco certo, com ou sem 
fornecimento de materiais; 

e) empreitada integral- quando se contrata urn empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, services e instala¢es necessarias, sob inteira 
responsabilidade da contratada ate a sua entrega ao contratante em condic6es de entrada em 
operac;ao, atendidos os requisites tecnicos e legais para sua utilizac;ao em condic;6es de seguranca 
estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as finalidades para que foi contratada; 

IX- Projeto Basico- conjunto de elementos necessaries e suficientes, com nfvel de precisao 
adequado, para caracterizar a obra ou service, ou complexo de obras ou services objeto da licitacao, 
elaborado com base nas indica¢es dos estudos tecnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
tecnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliac;8o do custo da obra e a definic;8o dos metodos e do prazo de execuc;ao, devendo center os 
seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da soluc;8o escolhida de forma a fomecer visao global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) solu¢es tecnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulac;8o ou de variantes durante as fases de elaborac;ao do projeto executive e 
de realizac;ao das obras e montagem; 



c) identificayao dos tipos de serviyos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a 
obra, bern como suas especificay()es que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o carc3ter competitive para a sua execuyao; 

d) informayoes que possibilitem o estudo e a deduyao de metodos construtivos, instalayoes 
provis6rias e condiyoes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitive para a sua 
execuyao; 
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e) subsidies para montagem do plano de licitayao e gestao da obra, compreendendo a sua 
programayao, a estrategia de suprimentos, as normas de fiscalizayao e outros dados necessaries em 
cada caso; 

f) oryamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviyos e 
fornecimentos propriamente avaliados; 

X - Projeto Executive - o conjunto dos elementos necessaries e suficientes a execuyao completa 
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associayao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT; 

XI - AdministrayAo Publica - a administrayao direta e indireta da UniAo, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito 
privado sob controle do poder publico e das fundayoes por ele instituidas ou mantidas; 

XII - Administrayao - 6rgAo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administrayao 
Publica opera e atua concretamente; 

XIII -lmprensa Oficial- veiculo oficial de divulgayao da Administrayao Publica, sendo para a 
UniAo o Diario Oficial da Uniao, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, o que for 
definido nas respectivas leis; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XIV - Contratante - e o 6rgAo ou entidade signataria do instrumento contratual; 

XV - Contratado - a pessoa fisica ou juridica signataria de contrato com a Administrayao Publica; 

XVI - Comissao - comissAo, permanente ou especial, criada pela Administrayao com a funyao de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relatives as licitayoes e ao 
cadastramento de licitantes. 

SeyAO Ill 
Das Obras e Serviyos 

Art. 72 As licitayoes para a execuyao de obras e para a prestayAo de serviyos obedecerao ao 
disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequi!ncia: 

I - projeto basico; 

II - projeto executive; 

Ill - execuyao das obras e serviyos. 

§ 12 A execuyao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusao e aprovayao, 
pela autoridade competente, dos trabalhos relatives as etapas anteriores, a exceyao do projeto 
executive, o qual podera ser desenvolvido concomitantemente com a execuyao das obras e serviyos, 
desde que tambem autorizado pela Administrayao. 

§ 22 As obras e os serviyos somente poderao ser licitados quando: 



I - houver projeto basico aprovado pela autoridade competente e disponfvel para exame dos 
interessados em participar do processo licitat6rio; 

II - existir orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicao de todos os seus 
custos unitarios; 

Ill - houver previsao de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacoes 
decorrentes de obras au serviyos a serem executadas no exercicio financeiro em curso, de acordo 
com o respective cronograma; 

59 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual 
de que trata o art. 165 da Constituicao Federal, quando for o caso. 

§ 3Q E vedado incluir no objeto da licitayao a obtenyao de recursos financeiros para sua 
execucao, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e 
explorados sob o regime de concessao, nos termos da legislayc1o especffica. 

§ 4Q E vedada, ainda, a inclusao, no objeto da licitayc1o, de fornecimento de materiais e services 
sem previsao de quantidades ou cujos quantitativos nao correspondam as previsoes reais do projeto 
basico ou executivo. 

§ 5Q E vedada a realizayc1o de licitayao cujo objeto inclua bens e serviyos sem similaridade au 
de marcas, caracterrsticas e especificayaes exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 
justificavel, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviyos for feito sob o regime de 
administracao contratada, previsto e discriminado no ato convocat6rio. 

§ 6Q A infring~ncia do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e 
a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

§ 7Q Nao sera ainda computado como valor da obra ou servico. para fins de julgamento das 
propostas de precos, a atualizayao monetaria das obrigayaes de pagamento, desde a data final de 
cada perfodo de aferiyao ate a do respectivo pagamento, que sera calculada pelos mesmos criterios 
estabelecidos obrigatoriamente no ato convocat6rio. 

§ 8Q Qualquer cidadao podera requerer a Administrayc1o Publica os quantitativos das obras e 
precos unitarios de determinada obra executada. 

§ gQ 0 disposto neste artigo aplica-se tambem, no que couber, aos casos de dispensa e de 
inexigibilidade de licitacao. 

Art. 8Q A execuyao das obras e dos serviyos deve programar-se, sempre, em sua totalidade, 
previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execuyao. 

Paragrafo unico. E proibido o retardamento imotivado da execuyao de obra ou servico. au de 
suas parcelas, se existente previsao oryamentaria para sua execuyao total, salvo insufici~ncia 
financeira ou comprovado motivo de ordem tecnica, justificados em despacho circunstanciado da 
autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei. (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. gQ Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitayc1o ou da execuyao de obra au 
servico e do fornecimento de bens a eles necessarios: 

I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa ffsica ou jurfdica; 
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II - empresa, isoladamente ou em cons6rcio, responsavel pela elabora~o do projeto basico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel tecnico ou subcontratado; 

Ill - servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licita~ao. 

§ 1Q E permitida a participa~o do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II 
deste artigo, na licita~o de obra ou servi~. ou na execu~o. como consultor ou tecnico, nas fun~Oes 
de fiscaliza~o. supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a servi~ da Administra~o 
interessada. 

§ 2Q 0 disposto neste artigo nao impede a licita~o ou contrata~o de obra ou servi~ que inclua 
a elabora~ao de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo pr~o previamente fixado pela 
Administra~ao. 

§ 3Q Considera-se participa~ao indireta, para fins do disposto neste artigo, a existc!mcia de 
qualquer vinculo de natureza tecnica, comercial, econOmica, financeira ou trabalhista entre o autor do 
projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servi~s. fomecimentos e obras, 
incluindo-se os fomecimentos de bens e servi~os a estes necessarios. 

§ 4Q 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se aos membros da comissao de licita~ao. 

Art. 1 0. As obras e servi~os poderao ser executados nas seguintes formas: (Redacao dada pel a 
Lei no 8.883. de 1994) 

I - execu~ao direta; 

II- execu~ao indireta, nos seguintes regimes: (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

a) empreitada por pre~o global; 

b) empreitada por pre~o unitario; 

c) (Vetado). (Redacao dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

d) tarefa; 

e) empreitada integral. 

Paragrafo unico. (Vetado). (Redacao dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

Art. 11. As obras e servi~os destinados aos mesmos fins terao projetos padronizados por tipos, 
categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrao nao atender as condi~Oes peculiares do local 
ou as exigencias especificas do empreendimento. 

Art. 12. Nos projetos basicos e projetos executivos de obras e servi~os serao considerados 
principalmente os seguintes requisitos: (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

I - seguran~a; 

II - funcionalidade e adequa~ao ao interesse publico; 

Ill- economia na execu~ao, conserva~ao e opera~ao; 



61 

IV - possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e materias-primas 
existentes no local para execuyao, conservayao e operay8o; 

V - facilidade na execuyao, conservayao e operayao, sem prejuizo da durabilidade da obra ou do 
serviyo; 

VI - adoyao das normas tecnicas, de saude e de seguranya do trabalho adequadas; (Redacao 
dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

VII - impacto ambiental. 

Sey8oiV 
Dos Serviyos Tecnicos Profissionais Especializados 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviyos tecnicos profissionais especializados os 
trabalhos relatives a: 

I - estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou executives; 

II - pareceres, pericias e avaliayoes em geral; 

Ill- assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou tributarias; (Redacao dada 
pel a Lei n° 8.883. de 1994) 

IV - fiscalizayao, supervisao ou gerenciamento de obras ou serviyos; 

V - patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI- treinamento e aperfeiyoamento de pessoal; 

VII - restauray8o de obras de arte e bens de valor hist6rico. 

VIII- (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 1Q Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitayao, os contratos para a prestayao de 
serviyos tecnicos profissionais especializados deverao, preferencialmente, ser celebrados mediante a 
realizayao de concurso, com estipulayao previa de premio ou remuneray8o. 

§ 2Q Aos serviyos tecnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 
desta Lei. 

§ 3Q A empresa de prestayao de serviyos tecnicos especializados que apresente relayao de 
integrantes de seu corpo tecnico em procedimento licitat6rio ou como elemento de justificayao de 
dispensa ou inexigibilidade de licitay8o, ficara obrigada a garantir que os referidos integrantes 
realizem pessoal e diretamente os serviyos objeto do contrato. 

SeyaoV 
Das Compras 

Art. 14. Nenhuma compra sera feita sem a adequada caracterizayao de seu objeto e indicay8o 
dos recursos oryamentarios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 
quem lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao: (Regulamento) 
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I - atender ao principio da padroniza~o. que imponha compatibilidade de especifica~Oes 
tecnicas e de desempenho, observadas, quando foro caso, as condi~Oes de manuten~ao, assistencia 
tecnica e garantia oferecidas; 

II- ser processadas atraves de sistema de registro de pre~os; 

Ill- submeter-se as condi~Oes de aquisi~o e pagamento semelhantes as do setor privado; 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessarias para aproveitar as peculiaridades 
do mercado, visando economicidade; 

V- balizar-se pelos pre~s praticados no ambito dos 6rgaos e entidades da Administra~o 
Publica. 

§ 12 0 registro de pre~s sera precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 22 Os pre~os registrados serao publicados trimestralmente para orienta~o da Administra~o. 
na imprensa oficial. 

§ 32 0 sistema de registro de pre~s sera regulamentado por decreto, atendidas as 
peculiaridades regionais, observadas as seguintes condi~Oes: 

I - sele~o feita mediante concorrencia; 

II- estipula~ao previa do sistema de controle e atualiza~o dos pre~s registrados; 

Ill - validade do registro nao superior a urn ano. 

§ 42 A existencia de pre~os registrados nao obriga a Administra~o a firmar as contrata¢es que 
deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utiliza~o de outros meios, respeitada a legisla~o 
relativa as licita~Oes, sendo assegurado ao beneficiario do registro preferencia em igualdade de 
condi~Oes. 

§52 0 sistema de controle originado no quadro geral de pre~os, quando possivel, devera ser 
informatizado. 

§ 62 Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar pre~ constante do quadro geral em razao 
de incompatibilidade desse com o pre~o vigente no mercado. 

§ 72 Nas compras deverao ser observadas, ainda: 

I - a especifica~o completa do bern a ser adquirido sem indica~ao de marca; 

II - a defini~o das unidades e das quantidades a serem adquiridas em fun~o do consume e 
utiliza~o provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas tecnicas 
quantitativas de estima~o; 

Ill - as condi~Oes de guarda e armazenamento que nao permitam a deteriora~ao do material. 

§ 82 0 recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para 
a modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (tres) membros. 

Art. 16. Sera dada publicidade, mensalmente, em 6rgao de divulga~o oficial ou em quadro de 
avisos de amplo acesso publico, a rela~o de todas as compras feitas pela Administra~ao Direta ou 
lndireta, de maneira a clarificar a identifica~o do bern comprado, seu pre~ unitario, a quantidade 



63 

adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operayao, podendo ser aglutinadas por itens as 
compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licita9ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos casas de dispensa de licita9ao 
previstos no inciso IX do art. 24. (lncluldo pela Lei n° 8.883. de 1994) 

SeyaoVI 
Das Aliena9oes 

Art. 17. A aliena9ao de bens da Administrayao Publica, subordinada a existencia de interesse 
publico devidamente justificado, sera precedida de avalia9ao e obedecera as seguintes normas: 

I - quando im6veis, dependera de autorizayao legislativa para 6rgaos da administrayao direta e 
entidades autarquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependera 
de avalia9ao previa e de licitayao na modalidade de concorrencia, dispensada esta nos seguintes 
casas: 

a) dayao em pagamento; 

b) doayao, permitida exclusivamente para outro 6rgao ou entidade da Administrayao Publica, de 
qualquer esfera de governo; 

c) permuta, por outro im6vel que atenda aos requisites constantes do inciso X do art. 24 desta 
Lei; 

d) investidura; 

e) venda a outro 6rgao ou entidade da administra9ao publica, de qualquer esfera de governo; 
(lnclulda pela Lei n° 8.883, de 1994) 

f) alienay8o, concessao de direito real de uso, locayao ou permissao de uso de bens im6veis 
construfdos e destinados ou efetivamente utilizados no ambito de programas habitacionais de 
interesse social, por 6rgaos ou entidades da administrayao publica especificamente criados para esse 
fim; (lncluida pela Lei n° 8.883. de 1994) (Vide Medida Provis6ria n° 292, de 2006) 

g) procedimentos de legitimayaO de posse de que trata o art. 29 da Lei n° 6.383, de 7 de 
dezembro de 1976, mediante iniciativa e delibera9ao dos 6rgaos da Administra9ao Publica em cuja 
competencia legal inclua-se tal atribuiyao; (lncluldo pela Lei n° 11.196. de 2005) 

II - quando m6veis, dependera de avaliayao previa e de licitayao, dispensada esta nos seguintes 
casas: 

a) doayao, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, ap6s avaliayao de sua 
oportunidade e conveniencia s6cio-economica, relativamente a escolha de outra forma de alienay8o; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre 6rgaos ou entidades da Administrayao Publica; 

c) venda de a9oes, que poderao ser negociadas em bolsa, observada a legislayao especifica; 

d) venda de titulos, na forma da legislayao pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por 6rgaos ou entidades da Administrayao 
Publica, em virtude de suas finalidades; 



f) venda de materiais e equipamentos para outros 6rgaos ou entidades da Administrac;ao 
Publica, sem utilizac;ao previsivel por quem deles dispOe. 

g) procedimentos de legitimayao de posse de que trata o art. 29 da Lei nQ 6.383, de 7 de 
dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberayao dos 6rgaos da Administrayao Publica em cuja 
competencia legal inclua-se tal atribuic;ao; (lncluido pela Lei n° 11.196, de 2005) 
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§ 1Q Os im6veis doados com base na alinea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razOes que 
justificaram a sua doayao, reverterao ao patrimOnio da pessoa juridica doadora, vedada a sua 
alienac;ao pelo beneficiario. 

§ 2Q A Administrayao tambem podera conceder titulo de propriedade ou de direito real de uso de 
im6veis, dispensada licitac;ao, quando o uso destinar-se: (Redacao dada pela Lei n° 11.196, de 2005) 

I - a outro 6rgao ou entidade da Administrayao Publica, qualquer que seja a localizac;ao do 
im6vel; (lncluido pela Lei n° 11 .196, de 2005) 

II - a pessoa fisica que, nos termos de lei, regulamento ou ato normative do 6rgao competente, 
haja implementado os requisites minimos de cultura e moradia sobre area rural situada na regiao da 
AmazOnia Legal, definida no art. 2Q da Lei nQ 5.173, de 27 de outubro de 1966, superior a legalmente 
passive! de legitimayao de posse referida na alinea g do inciso I do caput deste artigo, atendidos os 
limites de area definidos por ato normative do Poder Executive. (lncluido pela Lei n° 11 .196, de 2005) 
(Regulamento) 

§ 2Q-A As hip6teses da alinea g do inciso I do caput e do inciso II do § 2Q deste artigo ficam 
dispensadas de autorizayao legislativa, porem submetem-se aos seguintes condicionamentos: 
(lncluido pela Lei n° 11.196, de 2005) 

I - aplicac;ao exclusivamente as areas em que a detenc;ao por particular seja comprovadamente 
anterior a 1Q de dezembro de 2004; (lncluido pela Lei no 11 .196, de 2005) 

II - submissao aos demais requisites e impedimentos do regime legal e administrative da 
destinac;ao e da regularizac;ao fundiaria de terras publicas; (lncluido pela Lei nl11.196, de 2005) 

Ill - vedayao de concessOes para hip6teses de explorayao nao-contempladas na lei agraria, nas 
leis de destinayao de terras publicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento 
ecol6gico-econ0mico; e (lncluido pela Lei n° 11.196. de 2005) 

IV- previsao de rescisao automatics da concessao, dispensada notificayao, em caso de 
declarac;ao de utilidade, ou necessidade publica ou interesse social. (lncluido pela Lei n° 11.196, de 
2005) 

§ 2Q-B. A hip6tese do inciso II do§ 22 deste artigo: (lncluido pela Lei n° 11 .196, de 2005) 

I - s6 se aplica a im6vel situado em zona rural, nao sujeito a vedac;ao, impedimenta ou 
inconveniente a sua explorac;ao mediante atividades agropecuarias; (lncluido pela Lei n° 11.196. de 
2005) 

It- fica limitada a areas de ate 500 (quinhentos) hectares, vedada a dispensa de licitac;ao para 
areas superiores a esse limite; e (lncluido pela Lei n° 11.196. de 2005) 

ttl- pode ser cumulada como quantitativa de area decorrente da figura prevista na alinea g do 
inciso I do caput deste artigo, ate o limite previsto no inciso II deste paragrafo. (lncluido pela Lei n° 
11.196, de 2005) 



§ 32 Entende-se por investidura, para os fins desta lei: (Redacao dada pela Lei n° 9.648. de 
1998) 
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I - a aliena~o aos proprietaries de im6veis lindeiros de area remanescente ou resultante de obra 
publica, area esta que se tamar inaproveitavel isoladamente, por preyo nunca inferior ao da avalia~o 
e desde que esse nao ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor constante da alinea "a" do 
inciso II do art. 23 desta lei; (lncluido pela Lei no 9.648. de 1998) 

II - a aliena~o, aos legitimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Publico, de 
im6veis para fins residenciais construidos em nucleos urbanos anexos a usinas hidreletricas, desde 
que considerados dispensaveis na fase de opera~o dessas unidades e nao integrem a categoria de 
bens reversiveis ao final da concessao. (lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

§ 42 A doa~o com encargo sera licitada e de seu instrumento constarao, obrigatoriamente os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e clausula de reversao, sob pena de nulidade do ato, sendo 
dispensada a licita~o no caso de interesse publico devidamente justificado; (Redacao dada pela Lei 
n° 8.883, de 1994) 

§ s2 Na hip6tese do paragrafo anterior, caso o donatario necessite oferecer o im6vel em 
garantia de financiamento, a clausula de reversao e demais obriga¢es serao garantidas por hipoteca 
em segundo grau em favor do doador. (lnclufdo pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 62 Para a venda de bens m6veis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia nao superior 
ao limite previsto no art. 23, inciso II, alinea "b" desta Lei, a Administra~o podera permitir o leilao. 
(lnclufdo pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 18. Na concorrencia para a venda de bens im6veis, a fase de habilitayao limitar-se-a a 
comprova~o do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliayao. 

Paragrafo unico. (Revogado pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 19. Os bens im6veis da Administra~o Publica, cuja aquisi~o haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de da~o em pagamento, poderao ser alienados por ato da autoridade 
competente, observadas as seguintes regras: 

I - avalia~o dos bens alienaveis; 

II - comprovayao da necessidade ou utilidade da alienayao; 

Ill- adoyao do procedimento licitat6rio, sob a modalidade de concorrencia ou leilao. (Redacao 
dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Capitulo II 
Da Licitayao 

Se~ol 
Das Modalidadades, Limites e Dispensa 

Art. 20. As licita¢es serao efetuadas no local onde se situar a reparti~o interessada, salvo por 
motivo de interesse publico, devidamente justificado. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao impedira a habilita~o de interessados residentes 
ou sediados em outros locais. 
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Art. 21. Os avisos contendo os resumes dos editais das concorrencias, das tomadas de pre9os, 
dos concursos e dos leiloes, embora realizados no local da repartiy8o interessada, deverao ser 
publicados com antecedencia, no minimo, por uma vez: (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

I - no Diario Oficial da Uniao, quando se tratar de licitayao feita por 6rgao ou entidade da 
Administrayao Publica Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente 
com recursos federais ou garantidas por instituiyoes federais; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 
1994) 

II - no Diario Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de 
licita9ao feita por 6rgao ou entidade da Administrayao Publica Estadual ou Municipal, ou do Distrito 
Federal; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Ill - em jornal diario de grande circulayao no Estado e tambem, se houver, em jornal de 
circulayao no Municipio ou na regiao onde sera realizada a obra, prestado o servi9o, fornecido, 
alienado ou alugado o bern, podendo ainda a Administrayao, conforme o vulto da licitay8o, utilizar-se 
de outros meios de divulga9ao para ampliar a area de competi9ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. 
de 1994) 

§ 1.Q 0 aviso publicado contera a indica9ao do local em que os interessados poderao ler e obter 
o texto integral do edital e todas as informayoes sobre a licita9ao. 

§ 2.Q 0 prazo minimo ate o recebimento das propostas ou da realizayao do evento sera: 

I- quarenta e cinco dias para: (Redacao dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

a) concurso; (lncluida pel a Lei no 8.883. de 1994) 

b) concorrencia, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral 
ou quando a licita9ao for do tipo "melhor tecnica" ou "tecnica e pre9o"; (lncluida pela Lei n° 8.883. de 
1994) 

II- trinta dias para: (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

a) concorrencia, nos casos nao especificados na alinea "b" do inciso anterior; (lncluida pela Lei 
n° 8.883. de 1994) 

b) tomada de preyos, quando a licitayao for do tipo "melhor tecnica" ou "tecnica e pre9o"; 
(lncluida pela Lei no 8.883. de 1994) 

Ill - quinze dias para a tomada de pre9os, nos casos nao especificados na alinea "b" do inciso 
anterior, ou leilao; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

IV- cinco dias uteis para convite. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 3.Q Os prazos estabelecidos no paragrafo anterior serao contados a partir da ultima publicayao 
do edital resumido ou da expediyao do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do 
convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. (Redacao dada pela Lei no 
8.883. de 1994) 

§ 4.Q Qualquer modificayao no edital exige divulgayao pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqoestionavelmente, a 
alterayao nao afetar a formulayao das propostas. 

Art. 22. Sao modalidades de licita9ao: 
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I - concorrencia; 

II - tomada de prec;os; 

Ill - convite; 

IV - concurso; 

v -leilao. 

§ 1 Q Concorrencia e a modalidade de licitayao entre quaisquer interessados que, na fase inicial 
de habilitayao preliminar, comprovem possuir os requisites minimos de qualificac;ao exigidos no edital 
para execuc;ao de seu objeto. 

§ 2Q Tomada de prec;os e a modalidade de licitayao entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condiy()es exigidas para cadastramento ate o terceiro dia 
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificac;ao. 

§ 3Q Convite e a modalidade de licitac;ao entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em numero minima de 3 (tres) pela unidade 
administrativa, a qual afixara, em local apropriado, c6pia do instrumento convocat6rio e o estendera 
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedencia de ate 24 (vinte e quatro) horas da apresentayao das propostas. 

§ 4Q Concurso e a modalidade de licitayao entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho tecnico, cientifico ou artistico, mediante a instituic;ao de premios ou remunerac;ao aos 
vencedores, conforme criterios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedencia 
minima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

§ 5Q Leilao e a modalidade de licitayao entre quaisquer interessados para a venda de bens 
m6veis inserviveis para a administrac;ao ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 
para a alienayao de bens im6veis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliac;ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 6Q Na hip6tese do§ 3Q deste artigo, existindo na praya mais de 3 (tres) possiveis 
interessados, a cada novo convite, realizado para objeto identico ou assemelhado, e obrigat6rio o 
convite a, no minima, mais urn interessado, enquanto existirem cadastrados nao convidados nas 
ultimas licitac;Oes. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 7Q Quando, par limitac;Oes do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for 
impassive! a obtenc;ao do numero minima de licitantes exigidos no § 3Q deste artigo, essas 
circunstancias deverao ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetiyao do convite. 

§ 8Q E vedada a criac;ao de outras modalidades de licitac;ao ou a combinac;ao das referidas 
neste artigo. 

§ 9Q Na hip6tese do paragrafo 2Q deste artigo, a administrayao somente podera exigir do 
licitante nao cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que comprovem habilitayao 
compativel como objeto da licitac;ao, nos termos do edital. (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 23. As modalidades de licitac;ao a que se referem os incisos I a Ill do artigo anterior serao 
determinadas em func;ao dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratac;ao: 

I - para obras e servic;os de engenharia: (Redacao dada pela Lei n° 9.648. de 1998) 
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a) convite- ate R$ 150.000,00 (cento e cinqoenta mil reais); (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

b) tomada de prec;os- ate R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil reais); (Redacao dada 
pela Lei n° 9.648, de 1998) 

c) concorrencia- acima de R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil reias); (Redacao dada 
pela Lei no 9.648, de 1998) 

II- para compras e servic;os nao referidos no inciso anterior:(Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

a) convite- ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

b) tomada de prec;os- ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqoenta mil reais); (Redacao dada pela 
Lei no 9.648, de 1998) 

c) concorrencia - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqoenta mil reais). (Redacao dada 
pela Lei no 9.648, de 1998) 

§ 1Q As obras, servic;os e compras efetuadas pela administra<;ao serao divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem tecnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licita<;ao com 
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponrveis no mercado e a amplica<;ao da 
competitiivdade, sem perda da economia de escala. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 2Q Na execuc;ao de obras e servic;os e nas compras de bens, parceladas nos termos do 
paragrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, servic;o ou compra, ha de 
corresponder licitac;ao distinta, preservada a modalidade pertinente para a execuc;ao do objeto em 
licitac;ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 3Q A concorrencia e a modalidade de licita<;ao cabivel, qualquer que seja o valor de seu 
objeto, tanto na compra ou aliena<;ao de bens im6veis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas 
concessOes de direito real de uso e nas licitac;Oes internacionais, admitindo-se neste ultimo caso, 
observados os limites deste artigo, a tomada de prec;os, quando o 6rgao ou entidade dispuser de 
cadastre internacional de fornecedores ou o convite, quando nao houver fornecedor do bern ou 
servic;o no Pais. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 4Q Nos casas em que couber convite, a Administra<;ao podera utilizar a tomada de prec;os e, 
em qualquer caso, a concorrencia. 

§ 5Q E vedada a utilizac;ao da modalidade "convite" ou "tomada de prec;os", conforrne o caso, 
para parcelas de uma mesma obra ou servic;o, ou ainda para obras e servic;os da mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somat6rio 
de seus valores caracterizar o caso de "tomada de prec;os" ou "concorrencia", respectivamente, nos 
termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza especffica que possam ser executadas por 
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou servic;o. (Redacao 
dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

§ 6Q As organizac;Oes industriais da Administra<;ao Federal direta, em face de suas 
peculiaridades, obedecerao aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo tambem para suas 
compras e servic;os em geral, desde que para a aquisi<;ao de materiais aplicados exclusivamente na 
manutenc;ao, reparo ou fabrica<;ao de meios operacionais belicos pertencentes a Uniao. (lncluido 
pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 7Q Na compra de bens de natureza divisive! e desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou 
complexo, e permitida a cotac;ao de quantidade inferior a demandada na licita<;ao, com vistas a 
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ampliacao da competitividade, podendo o edital fixar quantitative mfnimo para preservar a economia 
de escala. (lnclufdo pela Lei n° 9.648. de 1998) 

§ 82 No caso de cons6rcios publicos, aplicar-se-a o dobro dos valores mencionados no caput 
deste artigo quando formado por ate 3 (tres) entes da Federacao, eo triplo, quando formado por 
maior numero. (lnclufdo pela Lei n° 11.107. de 2005) 

Art. 24. E dispensavel a licitacao: 

I- para obras e services de engenharia de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alfnea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 
servico ou ainda para obras e services da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente; (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

II- para outros services e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alfnea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienacoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se 
refiram a parcelas de urn mesmo servico, compra ou alienayao de maior vulto que possa ser realizada 
de uma s6 vez; (Redacao dada pela Lei n° 9.648. de 1998) 

Ill - nos casos de guerra ou grave perturbayao da ordem; 

IV - nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgencia de 
atendimento de situayao que possa ocasionar prejufzo ou comprometer a seguranca de pessoas, 
obras, services. equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente para os bens 
necessaries ao atendimento da situayao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
services que possam ser conclufdas no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou calamidade, vedada a prorrogacao dos 
respectivos contratos; 

V - quando nao acudirem interessados a licitayao anterior e esta, justificadamente, nao puder ser 
repetida sem prejuizo para a Administracao, mantidas, neste caso, todas as condicoes 
preestabelecidas; 

VI - quando a Uniao tiver que intervir no dominio econ6mico para regular precos ou normalizar o 
abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem precos manifestamente superiores aos 
praticados no mercado nacional, ou forem incompatfveis com os fixados pelos 6rgaos oficiais 
competentes, casos em que, observado o paragrafo unico do art. 48 desta Lei e, persistindo a 
situacao, sera admitida a adjudicacao direta dos bens ou services, por valor nao superior ao 
constante do registro de precos, ou dos services; 

VIII - para a aquisicao, por pessoa jurfdica de direito publico interno, de bens produzidos ou 
services prestados por 6rgao ou entidade que integre a Administracao Publica e que tenha sido 
criado para esse fim especffico em data anterior a vigencia desta Lei, desde que o preco contratado 
seja compativel como praticado no mercado; (Redacao dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da seguranca nacional, nos casos 
estabelecidos em decreto do Presidente da Republica, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 

X - para a compra ou locayao de im6vel destinado ao atendimento das finalidades precfpuas da 
administrayao, cujas necessidades de instalayao e localizayao condicionem a sua escolha, desde que 
o preco seja compativel como valor de mercado, segundo avaliacao previa; (Redacao dada pela Lei 
n° 8.883, de 1994) 



XI - na contratayao de remanescente de obra, servi~ ou fornecimento, em consequencia de 
rescisao contratual, desde que atendida a ordem de classificayao da licita<;ao anterior e aceitas as 
mesmas condi<;Oes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanta ao pre<;o, devidamente 
corrigido; 
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XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pao e outros generos pereciveis, no tempo necessaria 
para a realizayao dos processes licitat6rios correspondentes, realizadas diretamente com base no 
pre<;o do dia; (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

XIII- na contrata<;ao de institui<;ao brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituiyao dedicada a recupera<;ao 
social do preso, desde que a contratada detenha inquestionavel reputa<;ao etico-profissional e nao 
tenha fins lucrativos;(Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XIV - para a aquisiyao de bens ou servi<;os nos termos de acordo internacional especifico 
aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condi<;Oes ofertadas forem manifestamente 
vantajosas para o Poder Publico; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XV - para a aquisiyao ou restaura<;ao de obras de arte e objetos hist6ricos, de autenticidade 
certificada, desde que compativeis ou inerentes as finalidades do 6rgao ou entidade. 

XVI - para a impressao dos diaries oficiais, de formularies padronizados de usa da 
administrayao, e de edi<;Oes tecnicas oficiais, bern como para prestayao de servi~s de informatica a 
pessoa juridica de direito publico interne, par 6rgaos ou entidades que integrem a Administra<;ao 
Publica, criados para esse fim especifico;(lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XVII - para a aquisi<;ao de componentes ou peyas de origem nacional ou estrangeira, 
necessaries a manuten<;ao de equipamentos durante o periodo de garantia tecnica, junto ao 
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condiyao de exclusividade for indispensavel 
para a vigencia da garantia; (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XVIII - nas compras ou contrata<;Oes de servi<;os para o abastecimento de navios, embarca<;Oes, 
unidades aereas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta 
durayao em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, par motivo de movimentayao 
operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a 
normalidade e os prop6sitos das opera<;Oes e desde que seu valor nao exceda ao limite previsto na 
alinea "a" do incico II do art. 23 desta Lei: (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XIX - para as compras de material de usa pelas Foryas Armadas, com exceyao de materiais de 
usa pessoal e administrative, quando houver necessidade de manter a padronizayao requerida pela 
estrutura de apoio logistico dos meios navais, aereos e terrestres, mediante parecer de comissao 
instituida par decreta; (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XX - na contratayao de associa<;ao de portadores de deficiencia fisica, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, par 6rgaos ou entidades da Admininistrayao Publica, para a presta<;ao de 
servi<;os ou fornecimento de mao-de-obra, desde que o pre<;o contratado seja compativel com o 
praticado no mercado. (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XXI - Para a aquisiyao de bens destinados exclusivamente a pesquisa cientifica e tecnol6gica 
com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituiyaes de fomento a pesquisa 
credenciadas pelo CNPq para esse fim especifico. (lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

XXII - na contrata<;ao de fornecimento ou suprimento de energia eletrica e gas natural com 
concessionario, permissionario ou autorizado, segundo as normas da legisla<;ao especifica; (lncluido 
pela Lei n° 9.648. de 1998) 
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XXIII- na contrata~o realizada par empresa publica au sociedade de economia mista com suas 
subsidiarias e controladas, para a aquisic;:ao au alienac;:ao de bens, prestac;:ao au obtenc;:ao de 
servic;:os, desde que o prec;:o contratado seja compativel como praticado no mercado. (lncluido pela 
Lei n° 9.648. de 1998) 

XXIV - para a celebra~o de contratos de presta~o de servic;:os com as organizac;:oes sociais, 
qualificadas no ambito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato 
de gestae. (lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

XXV- na contratac;:ao realizada par lnstitui«;:ao Cientrfica e Tecnol6gica -ICT au par ag~ncia de 
fomento para a transfer~ncia de tecnologia e para o licenciamento de direito de usa au de explorac;:ao 
de criac;:ao protegida. (lncluido pela Lei n° 10.973, de 2004) 

XXVI - na celebra«;:ao de contrato de programa com ente da Federac;:ao au com entidade de sua 
administrac;:ao indireta, para a prestac;:ao de servic;:os publicos de forma associada nos termos do 
autorizado em contrato de cons6rcio publico au em conv~nio de cooperac;:ao. (lncluido pela Lei n° 
11.107. de 2005) 

XXVII - para o fornecimento de bens e servic;:os, produzidos au prestados no Pais, que 
envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnol6gica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissao especialmente designada pela autoridade maxima do 6rgao. (lncluido pela Lei n° 11.196, 
de 2005) 

Paragrafo unico. Os percentuais referidos nos incises I e II do caput deste artigo serao 20% 
(vinte par cento) para compras, obras e servic;:os contratados par cons6rcios publicos, sociedade de 
economia mista, empresa publica e par autarquia au fundac;:ao qualificadas, na forma da lei, como 
Ag~ncias Executivas. (Redacao dada pela Lei no 11.107. de 2005) 

Art. 25. E inexigivel a licita«;:ao quando houver inviabilidade de competic;:ao, em especial: 

I - para aquisi~o de materiais, equipamentos, au g~neros que s6 possam ser fornecidos par 
produtor, empresa au representante comercial exclusive, vedada a prefer~ncia de marca, devendo a 
comprovac;:ao de exclusividade ser feita atraves de atestado fornecido pelo 6rgao de registro do 
comercio do local em que se realizaria a licita«;:ao au a obra au o servic;:o, pelo Sindicato, Federa«;:ao 
au Confedera«;:ao Patronal, au, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratac;:ao de servic;:os tecnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza 
singular, com profissionais au empresas de not6ria especializa~o. vedada a inexigibilidade para 
servic;:os de publicidade e divulgac;:ao; 

Ill- para contrata«;:ao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente au atraves de 
empresario exclusive, desde que consagrado pela critica especializada au pela opiniao publica. 

§ 1Q Considera-se de not6ria especializac;:ao o profissional au empresa cujo conceito no campo 
de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experi~ncias, publicac;:oes, 
organiza«;:ao, aparelhamento, equipe tecnica, au de outros requisites relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho e essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena 
satisfac;:ao do objeto do contrato. 

§ 2Q Na hip6tese deste artigo e em qualquer dos casas de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dana causado a Fazenda Publica o fornecedor au 
o prestador de servic;:os e o agente publico responsavel, sem prejuizo de outras sanc;:oes legais 
cabfveis. 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2Q e 4Q do art. 17 e no incise Ill e seguintes do art. 24, as 
situac;:oes de inexigibilidade referidas oo art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
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previsto no final do paragrafo unico do art. 82 desta Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 (tres) 
dias, a autoridade superior, para ratificayao e publicayao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condiyao para a eficacia dos atos. (Redacao dada pela Lei n° 11.107, de 2005) 

Paragrafo unico. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterizayao da situay8o emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando foro 
caso; 

II - razao da escolha do fornecedor ou executante; 

Ill - justificativa do preyo. 

IV - documento de aprovay8o dos projetos de pesquisa aos quais os bens serao alocados. 
(lnclufdo pela Lei n° 9.648. de 1998) 

Seyao II 
Da Habilitayao 

Art. 27. Para a habilitayao nas licitayoes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, 
documentay8o relativa a: 

I - habilitayao juridica; 

II- qualificay8o tecnica; 

Ill- qualificay8o econOmico-financeira; 

IV - regularidade fiscal. 

V- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal. (lncluido pela 
Lei no 9.854, de 1999) 

Art. 28. A documentayao relativa a habilitay8o juridica, conforme o caso, consistira em: 

I - cedula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

Ill - ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ayOes, acompanhado de documentos de 
eleiy8o de seus administradores; 

IV - inscriy8o do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercicio; 

V - decreto de autorizay8o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizayao para funcionamento expedido pelo 6rgao 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

Art. 29. A documentayao relativa a regularidade fiscal, conforme o caso, consistira em: 



I - prova de inscriyao no Cadastre de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastre Geral de 
Contribuintes (CGC); 
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II - prova de inscriyao no cadastre de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relative ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto 
contratual; 

Ill- prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV- prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Service (FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por 
lei. (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 30. A documentacao relativa a qualificacao tecnica limitar-se-a a: 

I - registro ou inscricao na entidade profissional competente; 

II - comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitayao, e indicayao das instalacoes e do 
aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponiveis para a realizayao do objeto da licitayao, 
bern como da qualificayao de cada um dos membros da equipe tecnica que se responsabilizara pelos 
trabalhos; 

Ill- comprovayao, fornecida pelo 6rgao licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informacees e das condiyoes locais para o 
cumprimento das obrigayoes objeto da licitacao; 

IV - prova de atendimento de requisites previstos em lei especial, quando foro case. 

§ 12 A comprovayao de aptidao referida no incise II do "caput" deste artigo, no case das 
licitacoes pertinentes a obras e services, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de 
direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigencias a: (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

I - capacitayao tecnico-profissional: comprovayao do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outre 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
tecnica por execuyao de obra ou service de caracteristicas semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente as parcelas de maier relevancia e valor significative do objeto da licitayao, vedadas 
as exig€mcias de quantidades minimas ou prazos maximos; (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

II- (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

a) (Vetado). (lncluido pela Lei no 8.883. de 1994) 

b) (Vetado). (lncluido pela Lei no 8.883, de 1994) 

§ 22 As parcelas de maier relevancia tecnica e de valor significative, mencionadas no paragrafo 
anterior, serao definidas no instrumento convocat6rio. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 32 Sera sempre admitida a comprovacao de aptidao atraves de certidoes ou atestados de 
obras ou serviyOS similares de complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou superior. 



§ 4Q Nas licitayOes para fornecimento de bens, a comprova~o de aptidao, quando for o caso, 
sera feita atraves de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado. 
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§ 5Q E vedada a exigencia de comprova~o de atividade ou de aptidao com limita~Oes de tempo 
ou de epoca ou ainda em locais especificos, ou quaisquer outras nao previstas nesta Lei, que inibam 
a participa~o na licita~o. 

§ 6Q As exigencias minimas relativas a instala~Oes de canteiros, maquinas, equipamentos e 
pessoal tecnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licita~ao, 
serao atendidas mediante a apresenta~ao de rela~ao expHcita e da declara~ao formal da sua 
disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigencias de propriedade e de localiza~ao previa. 

§ 7° (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

I- (Vetado). (lnclufdo pela Lei no 8.883. de 1994) 

II- (Vetado). (lnclufdo pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 8Q No caso de obras, servi~os e compras de grande vulto, de alta complexidade tecnica, 
podera a Administra~ao exigir dos licitantes a metodologia de execu~ao, cuja avalia~ao, para efeito 
de sua aceita~o ou nao, antecedera sempre a analise dos pre~os e sera efetuada exclusivamente 
por criterios objetivos. 

§ gQ Entende-se por licita~o de alta complexidade tecnica aquela que envolva alta 
especializa~o. como fator de extrema relevancia para garantir a execu~o do objeto a ser 
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da presta~o de servi~os publicos essenciais. 

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprova~o da capacita~o tecnico
profissional de que trata o inciso I do§ 1Q deste artigo deverao participar da obra ou servi~o objeto da 
licita~ao, admitindo-se a substitui~o por profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela administra~ao. (lnclufdo pela Lei no 8.883. de 1994) 

§ 11. (Vetado). (lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 12. (Vetado). (lncluido pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 31. A documenta~ao relativa a qualifica~o econOmico-financeira limitar-se-a a: 

I - balan~o patrimonial e demonstra~Oes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa~ao financeira da empresa, vedada a sua 
substitui~ao por balancetes ou balan~os provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais 
quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresenta~o da proposta; 

II - certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
juridica, ou de execu~ao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica; 

Ill- garantia, nas mesmas modalidades e criterios previstos no "caput'' e § 1Q do art. 56 desta 
Lei, limitada a 1% (urn por cento) do valor estimado do objeto da contrata~ao. 

§ 1Q A exigencia de indices limitar-se-a a demonstra~ao da capacidade financeira do licitante 
com vistas aos compromissos que tera que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a 
exigencia de valores mlnimos de faturamento anterior, indices de rentabilidade ou lucratividade. 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 
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§ 2Q A Administrar;;ao, nas compras para entrega futura e na execur;;ao de obras e servi<;os, 
paden~ estabelecer, no instrumento convocat6rio da licitar;;ao, a exigemcia de capital minima ou de 
patrimonio liquido minima, ou ainda as garantias previstas no§ 1Q do art. 56 desta Lei, como dado 
objetivo de comprovar;;ao da qualifica<;ao economico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia 
ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3Q 0 capital minima ou o valor do patrim6nio liquido a que se refere o paragrafo anterior nao 
podera exceder a 10% (dez par cento) do valor estimado da contrata<;ao, devendo a comprova<;ao ser 
feita relativamente a data da apresentar;;ao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizar;;ao para 
esta data atraves de indices oficiais. 

§ 4Q Paden~ ser exigida, ainda, a relar;;ao dos compromissos assumidos pelo licitante que 
importem diminuir;;ao da capacidade operativa ou absor<;ao de disponibilidade financeira, calculada 
esta em fun<;ao do patrimonio Hquido atualizado e sua capacidade de rotar;;ao. 

§ 5Q A comprovar;;ao de boa situa<;ao financeira da empresa sera feita de forma objetiva, atraves 
do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente justificados no processo 
administrative da licita<;ao que tenha dado inicio ao certame licitat6rio, vedada a exigemcia de indices 
e valores nao usualmente adotados para correta avaliar;;ao de situa<;ao financeira suficiente ao 
cumprimento das obrigar;;oes decorrentes da licitar;;ao. (Redacao dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

§ 6° (Vetado). (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 32. Os documentos necessaries a habilita<;ao poderao ser apresentados em original, par 
qualquer processo de c6pia autenticada par cart6rio competente ou par servidor da administra<;ao ou 
publicar;;ao em 6rgao da imprensa oficial. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 1Q A documentar;;ao de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei podera ser dispensada, no todo 
ou em parte, nos casas de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilao. 

§ 2Q 0 certificado de registro cadastral a que se refere o § 1Q do art. 36 substitui os documentos 
enumerados nos arts. 28 a 31, quanta as informa<;oes disponibilizadas em sistema informatizado de 
consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a 
superveniemcia de fato impeditivo da habilitar;;ao. (Redacao dada pela Lei n° 9.648. de 1998) 

§ 3Q A documenta<;ao referida neste artigo podera ser substituida par registro cadastral emitido 
par 6rgao ou entidade publica, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em 
obedi~ncia ao disposto nesta Lei. 

§ 4Q As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, tanto quanta passive!, atenderao, 
nas licita<;Oes internacionais, as exig~ncias dos paragrafos anteriores mediante documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos par tradutor juramentado, 
devendo ter representar;;ao legal no Brasil com poderes expressos para receber cita<;ao e responder 
administrativa ou judicialmente. 

§ 5Q Nao se exigira, para a habilita<;ao de que trata este artigo, previa recolhimento de taxas ou 
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus 
elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodu<;ao grafica da documentar;;ao 
fornecida. 

§ 6Q 0 disposto no§ 4Q deste artigo, no§ 1Q do art. 33 e no§ 2Q do art. 55, nao se aplica as 
licita<;Oes internacionais para a aquisi<;ao de bens e servi<;os cujo pagamento seja feito como produto 
de financiamento concedido par organismo financeiro internacional de que o Brasil fa<;a parte, ou par 
ag~ncia estrangeira de cooperar;;ao, nem nos casas de contratar;;ao com empresa estrangeira, para a 
compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido 



previa autoriza~o do Chefe do Poder Executive, nem nos casos de aquisi~o de bens e serviQos 
realizada por unidades administrativas com sede no exterior. 
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Art. 33. Quando permitida na licitaQao a participa~o de empresas em cons6rcio, observar-se-ao 
as seguintes normas: 

I - comprovaQ8o do compromisso publico ou particular de constitui~o de cons6rcio, subscrito 
pelos consorciados; 

II - indicaQao da empresa responsavel pelo cons6rcio que devers atender as condiQOes de 
lideranQa, obrigatoriamente fixadas no edital; 

Ill- apresentaQ8o dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada 
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualifica~o tecnica, o somat6rio dos quantitativos de cada 
consorciado, e, para efeito de qualificaQao econOmico-financeira, o somat6rio dos valores de cada 
consorciado, na propor~o de sua respectiva participa~o. podendo a Administra~o estabelecer, 
para o cons6rcio, urn acrescimo de ate 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 
individual, inexigivel este acrescimo para os cons6rcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV - impedimenta de participa~o de empresa consorciada, na mesma licitaQao, atraves de mais 
de urn cons6rcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em cons6rcio, tanto na fase 
de licitaQao quanto na de execu~o do contrato. 

§ 1Q No cons6rcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideranQa cabers, obrigatoriamente, 
a empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 2Q 0 licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebra~o do contrato, a 
constitui~o e o registro do cons6rcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 

Se~o Ill 
Dos Registros Cadastrais 

Art. 34. Para os fins desta Lei, os 6rgaos e entidades da Administra~o Publica que realizem 
freqoentemente licitaQOes manterao registros cadastrais para efeito de habilita~o. na forma 
regulamentar, validos por, no maximo, urn ano. (Regulamento) 

§ 1Q 0 registro cadastral devers ser amplamente divulgado e devers estar permanentemente 
aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsavel a proceder, no mfnimo 
anualmente, atraves da imprensa oficial e de jornal diario, a chamamento publico para a atualiza~o 
dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. 

§ 2Q E facultado as unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros 
6rgaos ou entidades da Administra~o Publica. 

Art. 35. Ao requerer inscri~o no cadastre, ou atualiza~o deste, a qualquer tempo, o 
interessado fornecera os elementos necessaries a satisfa~o das exigencias do art. 27 desta Lei. 

Art. 36. Os inscritos serao classificados por categorias, tendo-se em vista sua especializa~o. 
subdivididas em grupos, segundo a qualifica~o tecnica e econOmica avaliada pelos elementos 
constantes da documenta~o relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei. 

§ 1Q Aos inscritos sera fornecido certificado, renovavel sempre que atualizarem o registro. 
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§ 2Q A atuac;:ao do licitante no cumprimento de obrigac;:Oes assumidas sera anotada no 
respective registro cadastral. 

Art. 37. A qualquer tempo podera ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que 
deixar de satisfazer as exigencias do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classifica<;:ao 
cadastral. 

Sec;:Bo IV 
Do Procedimento e Julgamento 

Art. 38. 0 procedimento da licitac;:ao sera iniciado com a abertura de processo administrative, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizac;:ao respectiva, a indicac;:ao 
sucinta de seu objeto e do recurso pr6prio para a despesa, e ao qual serao juntados oportunamente: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando foro caso; 

II- comprovante das publicac;:Oes do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da 
entrega do convite; 

Ill- ato de designa<;:ao da comissao de licitac;:Bo, do leiloeiro administrative ou oficial, ou do 
responsavel pelo convite; 

IV- original das propostas e dos documentos que as instruirem; 

V - atas, relat6rios e deliberac;:Oes da Comissao Julgadora; 

VI - pareceres tecnicos ou juridicos emitidos sabre a licita<;:ao, dispensa ou inexigibilidade; 

VII - atos de adjudicac;:ao do objeto da licitac;:ao e da sua homologac;:ao; 

VIII- recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestac;:Oes e 
decisOes; 

IX - despacho de anula<;:ao ou de revogac;:Bo da licitac;:ao, quando foro caso, fundamentado 
circunstanciadamente; 

X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 

XI - outros comprovantes de publicac;:Oes; 

XII - demais documentos relatives a licitac;:ao. 

Paragrafo (mica. As minutas de editais de licitac;:ao, bern como as dos contratos, acordos, 
convenios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas par assessoria juridica da 
Administrac;:ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitac;:ao ou para urn conjunto de licitac;:Oes 
simultaneas ou sucessivas for superior a 100 (cern) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alinea 
"c" desta Lei, o processo licitat6rio sera iniciado, obrigatoriamente, com uma audiencia publica 
concedida pela autoridade responsavel com antecedencia minima de 15 (quinze) dias uteis da data 
prevista para a publicac;:ao do edital, e divulgada, com a antecedencia minima de 10 (dez) dias uteis 
de sua realizac;:ao, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitac;:ao, a qual terao acesso 
e direito a todas as informac;:Oes pertinentes e a se manifestar todos os interessados. 
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Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, consideram-se licitac;oes simultaneas aquelas com 
objetos similares e com realizac;ao prevista para intervalos nao superiores a trinta dias e licitac;oes 
sucessivas aquelas em que, tambem com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data 
anterior a cento e vinte dias ap6s o termino do contrato resultante da licitac;ao antecedente. (Redacao 
dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 40. 0 edital contera no preambulo o numero de ordem em serie anual, o nome da repartiyao 
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execuc;ao e o tipo da licitac;ao, a menc;ao de 
que sera regida par esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentac;ao e proposta, bern 
como para inicio da abertura dos envelopes, e indicara, obrigatoriamente, o seguinte: 

I - objeto da licitac;ao, em descric;ao sucinta e clara; 

II - prazo e condic;oes para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto 
no art. 64 desta Lei, para execuc;ao do contrato e para entrega do objeto da licitayao; 

Ill - sanc;oes para o caso de inadimplemento; 

IV - local onde poderc~ ser examinado e adquirido o projeto basico; 

V - se ha projeto executive disponivel na data da publicac;ao do edital de licitac;ao e o local onde 
possa ser examinado e adquirido; 

VI- condiyaes para participayao na licitac;ao, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e 
forma de apresentac;ao das propostas; 

VII - criteria para julgamento, com disposic;Oes claras e parametres objetivos; 

Vlll-locais, horarios e c6digos de acesso dos meios de comunicayao a distancia em que serao 
fornecidos elementos, informayaes e esclarecimentos relatives a licitac;ao e as condiyaes para 
atendimento das obrigac;Oes necessaries ao cumprimento de seu objeto; 

IX - condic;oes equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de 
licitac;Oes internacionais; 

X - o criteria de aceitabilidade dos prec;os unitario e global, conforme o caso, permitida a fixac;ao 
de prec;os maximos e vedados a fixac;ao de prec;os minimos, criterios estatisticos ou faixas de 
variac;ao em relac;ao a prec;os de referlmcia, ressalvado o dispossto nos paragrafos 1° e 2° do art. 48; 
(Redacao dada pela Lei n° 9.648. de 1998) 

XI - criteria de reajuste, que devera retratar a variayao efetiva do custo de produyao, admitida a 
adoc;ao de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para apresentac;ao da proposta, ou 
do orc;amento a que essa proposta se referir, ate a data do adimplemento de cada parcela; (Redacao 
dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XII- (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XIII - limites para pagamento de instalayao e mobilizac;ao para execuyao de obras ou servic;os 
que serao obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condic;Oes de pagamento, prevendo: 

a} prazo de pagamento nao superior a trinta dias, contado a partir da data final do perfodo de 
adimplemento de cada parcela; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 
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b) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de 
recursos financeiros; 

c) criteria de atualizacao financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de 
adimplemento de cada parcela ate a data do efetivo pagamento; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 
1994) 

d) compensacoes financeiras e penalizacoes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 
antecipacoes de pagamentos; 

e) exigencia de seguros, quando foro caso; 

XV - instrucoes e normas para os recursos previstos nesta Lei; 

XVI- condi«;:oes de recebimento do objeto da licitacao; 

XVII - outras indica«;:oes especificas ou peculiares da licitacao. 

§ 12 0 original do edital devera ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela 
autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitayao, e dele extraindo-se c6pias 
integrais ou resumidas, para sua divulgacao e fornecimento aos interessados. 

§ 22 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

I - o projeto basico e/ou executive, com todas as suas partes, desenhos, especificacoes e outros 
complementos; 

II - orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios; (Redacao dada pela Lei 
n° 8.883, de 1994) 

Ill - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administracao e o licitante vencedor; 

IV - as especificacoes complementares e as normas de execucao pertinentes a licitayao. 

§ 32 Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigacao 
contratual a prestacao do servi«;:o, a realizayao da obra, a entrega do bern ou de parcela destes, bern 
como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrencia esteja vinculada a emissao de documento de 
cobranya. 

§ 42 Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega ate 
trinta dias da data prevista para apresentacao da proposta, poderao ser dispensadas: (lncluido pela 
Lei n° 8.883, de 1994) 

I- o disposto no inciso XI deste artigo; (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

II - a atualizayao financeira a que se refere a alinea "c" do inciso XIV deste artigo, 
correspondente ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o 
pagamento, desde que nao superior a quinze dias. (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 41. A Administrayao nao pode descumprir as normas e condi«;:oes do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. 

§ 12 Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar edital de licita«;:ao por irregularidade na 
aplica«;:ao desta Lei, devendo protocolar o pedido ate 5 (cinco} dias uteis antes da data fixada para a 
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abertura dos envelopes de habilitay8o, devendo a Administray8o julgar e responder a impugnayao em 
ate 3 (tr~s) dias uteis, sem prejufzo da faculdade prevista no § 1Q do art. 113. 

§ 2Q Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitay8o perante a administray8o o 
licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitay8o 
em concorr~ncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preyos ou 
concurso, ou a realizayao de leilao, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hip6tese 
em que tal comunicayao nao tera efeito de recurso. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 3Q A impugnayao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo 
licitat6rio ate o transite em julgado da decisao a ela pertinente. 

§ 42 A inabilitayao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 

Art. 42. Nas concorr~ncias de ambito internacional, o edital devera ajustar-se as diretrizes da 
pol!tica monetaria e do comercio exterior e atender as exig~ncias dos 6rgaos competentes. 

§ 12 Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preyo em moeda estrangeira, igualmente 
o podera fazer o licitante brasileiro. 

§ 2Q 0 pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitayao 
de que trata o paragrafo anterior sera efetuado em moeda brasileira, a taxa de cambio vigente no dia 
util imediatamente anterior a data do efetivo pagamento. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 3Q As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serao equivalentes aquelas oferecidas ao 
licitante estrangeiro. 

§ 4Q Para fins de julgamento da licitay8o, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros 
serao acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributes que oneram exclusivamente os 
licitantes brasileiros quanto a operay8o final de venda. 

§ 5Q Para a realizay8o de obras, prestay8o de serviyos ou aquisiy8o de bens com recursos 
provenientes de financiamento ou doay8o oriundos de ag~ncia oficial de cooperay8o estrangeira ou 
organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderao ser admitidas, na respectiva 
licitayao, as condiyoes decorrentes de acordos, protocolos, convenyoes ou tratados internacionais 
aprovados pelo Congresso Nacional, bern como as normas e procedimentos daquelas entidades, 
inclusive quanto ao criterio de seley8o da proposta mais vantajosa para a administray8o, o qual 
podera contemplar, alem do preyo, outros fatores de avaliay8o, desde que por elas exigidos para a 
obtenyao do financiamento ou da doayao, e que tambem nao conflitem com o princlpio do julgamento 
objetivo e sejam objeto de despacho motivado do 6rgao executor do contrato, despacho esse 
ratificado pela autoridade imediatamente superior. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 6Q As cotayoes de todos os licitantes serao para entrega no mesmo local de destine. 

Art. 43. A licitayao sera processada e julgada com observancia dos seguintes procedimentos: 

I - abertura dos envelopes contendo a documentayao relativa a habilitay8o dos concorrentes, e 
sua apreciay8o; 

II - devoluyao dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, desde que nao tenha havido recurso ou ap6s sua denegayao; 

Ill - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposiyao de recurso, ou tenha havido desist~ncia expressa, ou ap6s o 
julgamento dos recursos interpostos; 
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IV - verificay8o da conformidade de cada proposta com os requisites do edital e, conforme o 
caso, com os preyos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial competente, ou ainda com os 
constantes do sistema de registro de preyos, os quais deverao ser devidamente registrados na ata de 
julgamento, promovendo-se a desclassificayao das propostas desconformes ou incompativeis; 

V - julgamento e classificay8o das propostas de acordo com os criterios de avaliay8o constantes 
do edital; 

VI - deliberayao da autoridade competente quanto a homologayao e adjudicayao do objeto da 
licitayao. 

§ 1Q A abertura dos envelopes contendo a documentayao para habilitayao e as propostas sera 
realizada sempre em ato publico previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissao. 

§ 2Q Todos os documentos e propostas serao rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissao. 

§ 3Q E facultada a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da licitayao, a promoyao 
de dilig~ncia destinada a esclarecer ou a complementar a instruyao do processo, vedada a inclusao 
posterior de documento ou informayao que deveria constar originariamente da proposta. 

§ 4Q 0 disposto neste artigo aplica-se a concorr~ncia e, no que couber, ao concurso, ao leilao, a 
tomada de preyos e ao convite. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 52 Ultrapassada a fase de habilitayao dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas 
(inciso Ill), nao cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitayao, salvo em razao de 
fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento. 

§ 6Q Ap6s a fase de habilitayao, nao cabe desist~ncia de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao. 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissao levara em considerayao os criterios objetivos 
definidos no edital ou convite, os quais nao devem contrariar as normas e principios estabelecidos 
por esta Lei. 

§ 1Q E vedada a utilizayao de qualquer elemento, criterio ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 
reservado que possa ainda que indiretamente elidir o principio da igualdade entre os licitantes. 

§ 2Q Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou no convite, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preyo ou vantagem baseada nas 
ofertas dos demais licitantes. 

§ 3Q Nao se admitira proposta que apresente preyos global ou unitarios simb61icos, irris6rios ou 
de valor zero, incompativeis com os preyos dos insumos e salaries de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitayao nao tenha estabelecido limites 
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalayoes de propriedade do pr6prio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remunerayao. (Redacao dada pela Lei n° 
8.883, de 1994) 

§ 4Q 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se tambem as propostas que incluam mao-de-obra 
estrangeira ou importayoes de qualquer natureza.(Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 45. 0 julgamento das propostas sera objetivo, devendo a Comissao de licitayao ou o 
responsavel pelo convite realiza-lo em conformidade com os tipos de licitayao, os criterios 



previamente estabelecidos no ato convocat6rio e de acordo com os fatores exclusivamente nele 
referidos, de maneira a possibilitar sua aferi~o pelos licitantes e pelos 6rgaos de controle. 
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§ 1Q Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licita~o. exceto na modalidade concurso: 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

I - a de menor preyo - quando o criterio de sele~o da proposta mais vantajosa para a 
Administra9ao determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificayOes do edital ou convite e ofertar o menor pre9o; 

II - a de melhor tecnica; 

Ill- a de tecnica e preyo. 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienyao de bens ou concessao de direito real de 
uso. (lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 2Q No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ap6s obedecido o disposto no § 2Q do 
art. 3Q desta Lei, a classificayao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual 
todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo. 

§ 3Q No caso da licitayao do tipo "menor preyo", entre os licitantes considerados qualificados a 
classificayao se dara pela ordem crescente dos pre9os propostos, prevalecendo, no caso de empate, 
exclusivamente o criterio previsto no paragrafo anterior. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 4Q Para contratayao de bens e servi9os de informatica, a administra9ao observara o disposto 
no art. 3° da Lei n° 8.248. de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em 
seu paragrafo 2° e adotando obrigatoriamento o tipo de licita9ao "tecnica e pre9o", permitido o 
emprego de outro tipo de licita~o nos casos indicados em decreto do Poder Executive. (Redacao 
dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 5Q E vedada a utilizayao de outros tipos de licitayao nao previstos neste artigo. 

§ 6Q Na hip6tese prevista no art. 23, § 7°, serao selecionadas tantas propostas quantas 
necessarias ate que se atinja a quantidade demandada na licita~o. (lnclufdo pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

Art. 46. Os tipos de licita~o "melhor tecnica" ou "tecnica e preyo" serao utilizados 
exclusivamente para servi9os de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaborayao 
de projetos, calculos, fiscaliza~o. supervisao e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral 
e, em particular, para a elaborayao de estudos tecnicos preliminares e projetos basicos e executives, 
ressalvado o disposto no§ 4Q do artigo anterior. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 1Q Nas licita90es do tipo "melhor tecnica" sera adotado o seguinte procedimento claramente 
explicitado no instrumento convocat6rio, o qual fixara o pre9o maximo que a Administrayao se propOe 
a pagar: 

I - serao abertos os envelopes contendo as propostas tecnicas exclusivamente dos licitantes 
previamente qualificados e feita entao a avalia9ao e classificayao destas propostas de acordo com os 
criterios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no 
instrumento convocat6rio e que considerem a capacita~o e a experiemcia do proponente, a 
qualidade tecnica da proposta, compreendendo metodologia, organiza~o. tecnologias e recursos 
materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificayao das equipes tecnicas a serem mobilizadas 
para a sua execu~o; 



II- uma vez classificadas as propostas tecnicas, proceder-se-a a abertura das propostas de 
pre<;o dos licitantes que tenham atingido a valoriza<;ao minima estabelecida no instrumento 
convocat6rio e a negocia<;ao das condi<;Oes propostas, com a proponente melhor classificada, com 
base nos oryamentos detalhados apresentados e respectivos preyos unitarios e tendo como 
referencia o limite representado pela proposta de menor pre<;o entre os licitantes que obtiveram a 
valoriza<;ao minima; 

Ill- no caso de impasse na negocia<;ao anterior, procedimento identico sera adotado, 
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classifica<;ao, ate a consecu<;ao de 
acordo para a contrata<;ao; 
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IV- as propostas de pre<;os serao devolvidas intactas aos licitantes que nao forem 
preliminarmente habilitados ou que nao obtiverem a valoriza<;ao minima estabelecida para a proposta 
tecnica. 

§ 22 Nas licita<;Oes do tipo "tecnica e pre<;o" sera adotado, adicionalmente ao incise I do 
paragrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocat6rio: 

I - sera feita a avalia<;ao e a valoriza<;ao das propostas de pre<;os, de acordo com criterios 
objetivos preestabelecidos no instrumento convocat6rio; 

II- a classifica<;ao dos proponentes far-se-a de acordo com a media ponderada das valoriza<;Oes 
das propostas tecnicas e de preyo, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento 
convocat6rio. 

§ 32 Excepcionalmente, os tipos de licita<;ao previstos neste artigo poderao ser adotados, por 
autoriza<;ao expressa e mediante justificativa circunstanciada da maier autoridade da Administra<;ao 
promotora constante do ato convocat6rio, para fornecimento de bens e execu<;ao de obras ou 
presta<;ao de servi<;os de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente 
sofisticada e de dominic restrito, atestado por autoridades tecnicas de reconhecida qualifica<;ao, nos 
cases em que o objeto pretendido admitir solu<;Oes alternativas e variayOes de execu<;ao, com 
repercussOes significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade 
concretamente mensuraveis, e estas puderem ser adotadas a livre escolha dos licitantes, na 
conformidade dos criterios objetivamente fixados no ato convocat6rio. 

§ 4° (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 47. Nas licita<;Oes para a execu<;ao de obras e servi<;os, quando for adotada a modalidade 
de execu<;ao de empreitada por pre<;o global, a Administra<;ao devera fornecer obrigatoriamente, junto 
com o edital, todos os elementos e informa<;Oes necessaries para que os licitantes possam elaborar 
suas propostas de pre<;os com total e complete conhecimento do objeto da licita<;ao. 

Art. 48. Serao desclassificadas: 

I - as propostas que nao atendam as exigencias do ato convocat6rio da licita<;ao; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preyos manifestamente 
inexeqoiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade atraves 
de documenta<;ao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade sao compatfveis com a execu<;ao do objeto do contrato, condi<;Oes 
estas necessariamente especificadas no ato convocat6rio da licita<;ao. (Redacao dada pela Lei n° 
8.883. de 1994) 

§ 1° Para os efeitos do disposto no incise II deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqOiveis, no caso de licita<;oes de menor pre<;o para obras e servi<;os de engenharia, as 
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propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
(lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

a) media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinqOenta por cento) do valor 
on;ado pela administragao, ou (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

b) valor orgado pela administragao. (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 2° Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global da proposta for 
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b", sera exigida, 
para a assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 
1° do art. 56, igual a diferenya entre o valor resultante do paragrafo anterior eo valor da 
correspondente proposta. (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 3° Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a administrayao podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias uteis para a apresentayao de nova 
documentagao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no 
caso de convite, a redugao deste prazo para tres dias uteis. (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovagao do procedimento somente podera revogar a 
licitagao por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por 
provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

§ 1!1. A anulayao do procedimento licitat6rio por motivo de ilegalidade nao gera obrigayao de 
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 desta Lei. 

§ 2!1. A nulidade do procedimento licitat6rio induz a do contrato, ressalvado o disposto no 
paragrafo unico do art. 59 desta Lei. 

§ 3!1. No caso de desfazimento do processo licitat6rio, fica assegurado o contradit6rio e a ampla 
defesa. 

§ 4!1. 0 disposto neste artigo e seus paragrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa 
e de inexigibilidade de licitayao. 

Art. 50. A Administrayao nao podera celebrar o contrato com preteriyao da ordem de 
classificayao das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitat6rio, sob pena de 
nulidade. 

Art. 51 . A habilitayao preliminar, a inscriyao em registro cadastral, a sua alterayao ou 
cancelamento, e as propostas serao processadas e julgadas por comissao permanente ou especial 
de, no minimo, 3 (tres) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados 
pertencentes aos quadros permanentes dos 6rgaos da Administrayao responsaveis pela licitayao. 

§ 1!1. No caso de convite, a Comissao de licitayao, excepcionalmente, nas pequenas unidades 
administrativas e em face da exigOidade de pessoal disponivel, podera ser substituida por servidor 
formalmente designado pela autoridade competente. 

§ 2!1. A Comissao para julgamento dos pedidos de inscriyao em registro cadastral, sua alterayao 
ou cancelamento, sera integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviyos 
ou aquisiyao de equipamentos. 

§ 3!1. Os membros das Comissoes de licitayao responderao solidariamente por todos os atos 
praticados pela Comissao, salvo se posiyao individual divergente estiver devidamente fundamentada 
e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver sido tomada a decisao. 



§ 4Q A investidura dos membros das ComissOes permanentes nao excedera a 1 (urn) ana, 
vedada a recondu~ao da totalidade de seus membros para a mesma comissao no periodo 
subseqOente. 
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§ 5Q No caso de concurso, o julgamento sera feito par uma comissao especial integrada par 
pessoas de reputa~o ilibada e reconhecido conhecimento da materia em exame, servidores publicos 
ou nao. 

Art. 52. 0 concurso a que se refere o § 4Q do art. 22 desta Lei deve ser precedido de 
regulamento pr6prio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. 

§ 1Q 0 regulamento devera indicar: 

I - a qualifica~ao exigida dos participantes; 

II - as diretrizes e a forma de apresenta~o do trabalho; 

Ill - as condi~Oes de realiza~ao do concurso e os prf!mios a serem concedidos. 

§ 2Q Em se tratando de projeto, o vencedor devera autorizar a Administra~o a executa-lo 
quando julgar conveniente. 

Art. 53. 0 leilao pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela Administra~ao, 
procedendo-se na forma da legisla~ao pertinente. 

§ 1Q Todo bern a ser leiloado sera previamente avaliado pela Administra~o para fixa~o do 
pre~o minima de arremata~ao. 

§ 2Q Os bens arrematados serao pagos a vista ou no percentual estabelecido no edital, nao 
inferior a 5% (cinco par cento) e, ap6s a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilao, 
imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigara ao pagamento do restante no prazo 
estipulado no edital de convoca~o. sob pena de perder em favor da Administra~ao o valor ja 
recolhido. 

§ 3Q Nos leiiOes internacionais, o pagamento da parcela a vista podera ser feito em ate vinte e 
quatro horas. (Redacao dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

§ 4Q 0 edital de leilao deve ser amplamente divulgado, principalmente no municipio em que se 
realizara. (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Capitulo Ill 
DOS CONTRATOS 

Se~ol 
Disposi~Oes Preliminares 

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas clausulas e 
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos 
contratos e as disposi~Oes de direito privado. 

§ 1Q Os contratos devem estabelecer com clareza e precisao as condi~Oes para sua execu~ao, 
expressas em clausulas que definam os direitos, obriga~Oes e responsabilidades das partes, em 
conformidade com os termos da licita~o e da proposta a que se vinculam. 
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§ 2Q. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licita<;ao devem atender aos 
termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

Art. 55. Sao clausulas necessarias em todo coritrato as que estabele<;am: 

I - o objeto e seus elementos caracteristicos; 

II - o regime de execuyao ou a forma de fornecimento; 

Ill- o pre<;o e as condi<;oes de pagamento, os criterios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de pre<;os, os criterios de atualiza<;ao monetaria entre a data do adimplemento das 
obriga<;oes e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de inicio de etapas de execu<;ao, de conclusao, de entrega, de observa<;ao e de 
recebimento definitive, conforme o caso; 

V - o credito pelo qual correra a despesa, com a indicayao da classificayao funcional 
programatica e da categoria econOmica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execu<;ao, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores das 
multas; 

VIII- os casos de rescisao; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administrayao, em caso de rescisao administrativa prevista 
no art. 77 desta Lei; 

X - as condi<;oes de importa<;ao, a data e a taxa de cambio para conversao, quando foro caso; 

XI - a vinculayao ao edital de licita<;ao ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e a 
proposta do licitante vencedor; 

XII - a legisla<;ao aplicavel a execu<;ao do contrato e especialmente aos casos omissos; 

XIII- a obriga<;ao do contratado de manter, durante toda a execuyao do contrato, em 
compatibilidade com as obriga<;Oes por ele assumidas, todas as condi<;Oes de habilita<;ao e 
qualifica<;ao exigidas na licitayao. 

§ 1° (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 2Q. Nos contratos celebrados pela Administra<;ao Publica com pessoas fisicas ou juridicas, 
inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, devera constar necessariamente clausula que declare 
competente o foro da sede da Administrayao para dirimir qualquer questao contratual, salvo o 
disposto no § 6Q. do art. 32 desta Lei. 

§ 3Q. No ato da liquidayao da despesa, os serviyos de contabilidade comunicarao, aos 6rgaos 
incumbidos da arrecada<;ao e fiscaliza<;ao de tributes da Uniao, Estado ou Municipio, as 
caracteristicas e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320. de 17 de marco de 
1964. 

Art. 56. A criteria da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 
instrumento convocat6rio, poderc~ ser exigida presta<;ao de garantia nas contrata<;oes de obras, 
servi<;os e compras. 
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§ 1Q Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redacao 
dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

I - cau<;ao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidayao e de cust6dia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econOmicos, conforme definido pelo 
Ministerio da Fazenda; (Redacao dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 

II- seguro-garantia; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Ill- fianya bancaria. (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 8.6.94) 

§ 2Q A garantia a que se refere o caput deste artigo nao excedera a cinco por cento do valor do 
contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condiyOes daquele, ressalvado o previsto no 
paragrafo 3Q deste artigo. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 3Q Para obras, serviyos e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade 
tecnica e riscos financeiros consideraveis, demonstrados atraves de parecer tecnicamente aprovado 
pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no paragrafo anterior podera ser elevado 
para ate dez por cento do valor do contrato. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 4Q A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restitufda ap6s a execuyao do 
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

§ 5Q Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administra<;ao, dos quais o 
contratado ficara depositario, ao valor da garantia devera ser acrescido o valor desses bens. 

Art. 57. A durayao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigencia dos respectivos 
creditos oryamentarios, exceto quanta aos relativos: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual, os quais poderao ser prorrogados se houver interesse da Administra<;ao e desde que isso 
tenha sido previsto no ato convocat6rio; 

II- a prestayao de serviyos a serem executados de forma continua, que poderao ter a sua 
durayao prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a obtenyao de preyos e condiyoes 
mais vantajosas para a administrayao, limitada a sessenta meses; (Redacao dada pela Lei no 9.648, 
de 1998) 

Ill- (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

IV - ao aluguel de equipamentos e a utiliza<;ao de programas de informatica, podendo a durayao 
estender-se pelo prazo de ate 48 (quarenta e oito) meses ap6s o inicio da vigencia do contrato. 

§ 1Q Os prazos de inicio de etapas de execu<;ao, de conclusao e de entrega admitem 
prorroga<;ao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manuten<;ao de seu equilibria 
econOmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em 
processo: 

I - altera~o do projeto ou especificayees, pela Administra~o; 

II - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condiyOes de execu<;ao do contrato; 



Ill - interrupyao da execuyao do contrato ou diminuiyao do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administracao; 
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IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta 
Lei; 

V - impedimenta de execuyao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administrayao em documento contemporaneo a sua ocorrancia; 

VI - omissao ou atraso de providancias a cargo da Administrayao, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimenta ou retardamento na execucao do 
contrato, sem prejuizo das sancoes legais aplicaveis aos responsaveis. 

§ 22 Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o contrato. 

§ 32 E vedado o contrato com prazo de vigencia indeterminado. 

§ 42 Em can~ter excepcional, devidamente justificado e mediante autorizacao da autoridade 
superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo podera ser prorrogado por ate doze 
meses. (lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

Art. 58. 0 regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a 
Administrayao, em relayao a eles, a prerrogativa de: 

I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequayao as finalidades de interesse publico, 
respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 

Ill- fiscalizar-lhes a execuyao; 

IV - aplicar sancoes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de services essenciais, ocupar provisoriamente bens m6veis, im6veis, pessoal e 
services vinculados ao objeto do contrato, na hip6tese da necessidade de acautelar apurayao 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bern como na hip6tese de rescisao do contrato 
administrative. 

§ 12 As clausulas econOmico-financeiras e monetarias dos contratos administrativos nao 
poderao ser alteradas sem previa concordancia do contratado. 

§ 22 Na hip6tese do inciso I deste artigo, as clausulas econOmico-financeiras do contrato 
deverao ser revistas para que se mantenha o equilibria contratual. 

Art. 59. A declarayao de nulidade do contrato administrative opera retroativamente impedindo os 
efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja produzidos. 

Paragrafo unico. A nulidade nao exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros prejuizos 
regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade 
de quem lhe deu causa. 

Seyao II 
Da Formalizayao dos Contratos 
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Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serAo lavrados nas repartiyOes interessadas, as quais 
manterAo arquivo cronol6gico dos seus aut6grafos e registro sistematico do seu extrato, salvo os 
relatives a direitos reais sobre im6veis, que se formalizam por instrumento lavrado em cart6rio de 
notas, de tudo juntando-se c6pia no processo que lhe deu origem. 

Paragrafo unico. E nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administray§o, salvo o de 
pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor nAo superior a 5% 
(cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alinea "a" desta Lei, feitas em regime de 
adiantamento. 

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o numero do processo da licitac;Ao, da dispensa ou da 
inexigibilidade, a sujeic;Ao dos contratantes as normas desta Lei e as clausulas contratuais. 

Paragrafo unico. A publicay§o resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 
imprensa oficial, que e condic;Ao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela 
Administrac;Ao ate o quinto dia util domes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem Onus, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei. (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 62. 0 instrumento de contrato e obrigat6rio nos casos de concorrencia e de tomada de 
prec;os, bern como nas dispensas e inexigibilidades cujos prec;os estejam compreendidos nos limites 
destas duas modalidades de licitay§o, e facultative nos demais em que a Administray§o puder 
substitui-lo por outros instrumentos habeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorizac;Ao de compra ou ordem de execuy§o de servic;o. 

§ 1Q A minuta do futuro contrato integrara sempre o edital ou ato convocat6rio da licitac;Ao. 

§ 2Q Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorizac;Ao de compra", "ordem de 
execuc;Ao de servic;o" ou outros instrumentos habeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 
desta Lei. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 3Q Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que 
couber: 

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locay§o em que o Poder Publico seja locatario, 
e aos demais cujo conteudo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; 

II - aos contratos em que a Administray§o for parte como usuaria de servic;o publico. 

§ 4Q E dispensavel o "termo de contrato" e facultada a substituiy§o prevista neste artigo, a 
criterio da Administray§o e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais nAo resultem obrigac;oes futuras, inclusive 
assistencia tecnica. 

Art. 63. E permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respective 
processo licitat6rio e, a qualquer interessado, a obteny§o de c6pia autenticada, mediante o 
pagamento dos emolumentos devidos. 

Art. 64. A Administray§o convocara regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condi<;Oes estabelecidos, sob 
pena de decair o direito a contratac;Ao, sem prejufzo das sanc;Oes previstas no art. 81 desta Lei. 

§ 1Q 0 prazo de convocay§o podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administrac;ao. 
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§ 22 E facultado a Administrayao, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi90es estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificayao, para fazl!-lo em igual prazo e nas mesmas condi90es 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanta aos pre9os atualizados de conformidade com o 
ato convocat6rio, ou revogar a licita9ao independentemente da cominayao prevista no art. 81 desta 
Lei. 

§ 32 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocayao para a 
contratayao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

Se9ao 111 
Da Alterayao dos Contratos 

Art. 65. Os contratos regidos par esta Lei poderao ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casas: 

I - unilateralmente pela Administrayao: 

a) quando houver modificayao do projeto ou das especifica90es, para melhor adequa9ao tecnica 
aos seus objetivos; 

b) quando necessaria a modificayao do valor contratual em decorrl!ncia de acrescimo ou 
diminui9ao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos par esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituiyao da garantia de execuyao; 

b) quando necessaria a modificayao do regime de execuyao da obra ou servi9o, bern como do 
modo de fornecimento, em face de verifica9ao tecnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originarios; 

c) quando necessaria a modificayao da forma de pagamento, por imposiyao de circunstancias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipayao do pagamento, com rela9ao 
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestayao de fornecimento de bens ou 
execuyao de obra ou servi9o; 

d) para restabelecer a relayao que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribui9ao da Administrayao para a justa remunerayao da obra, servi9o ou 
fornecimento, objetivando a manuten9ao do equilibria economico-financeiro inicial do contrato, na 
hip6tese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequl!ncias incalculaveis, 
retardadores ou impeditivos da execuyao do ajustado, ou ainda, em caso de forya maior, caso fortuito 
ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual. (Redacao dada 
pela Lei no 8.883, de 1994) 

§ 12 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi90es contratuais, os acrescimos ou 
supressOes que se fizerem nas obras, servi9os ou compras, ate 25% (vinte e cinco par cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, 
ate o limite de 50% (cinqoenta par cento) para os seus acrescimos. 

§ 22 Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no paragrafo 
anterior, salvo: (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

I- (VETADO) (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 



II- as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (lncluido pela Lei n° 
9.648. de 1998) 
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§ 3Q Se no contrato nao houverem sido contemplados pret;os unitarios para obras ou servit;os, 
esses serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1 Q 

deste artigo. 

§ 4Q No caso de supressao de obras, bens ou servit;os, se o contratado ja houver adquirido os 
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administrat;ao pelos custos de 
aquisit;ao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizat;ao por 
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados. 

§ 5Q Quaisquer tributes ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bern como a 
superveniencia de disposit;oes legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentat;ao da proposta, de 
comprovada repercussao nos pret;os contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para 
menos, conforme o caso. 

§ 6Q Em havendo alterat;ao unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administrat;ao devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio economico-financeiro inicial. 

§ 7Q (VET ADO) 

§ 8Q A variat;ao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pret;os previsto no pr6prio 
contrato, as atualizat;oes, compensat;oes ou penalizat;oes financeiras decorrentes das condit;oes de 
pagamento nele previstas, bern como o empenho de dotat;oes oryamentarias suplementares ate o 
limite do seu valor corrigido, nao caracterizam alterat;ao do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebrat;ao de aditamento. 

Set;ao IV 
Da Execut;ao dos Contratos 

Art. 66. 0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas 
avent;adas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqOencias de sua inexecut;ao 
total ou parcial. 

Art. 67. A execut;ao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por urn representante da 
Administrat;ao especialmente designado, permitida a contratat;ao de terceiros para assisti-lo e 
subsidia-lo de informat;Oes pertinentes a essa atribuit;ao. 

§ 1Q 0 representante da Administrat;ao anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias 
relacionadas com a execut;ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizat;ao das 
faltas ou defeitos observados. 

§ 2Q As decisOes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao 
ser solicitadas a seus superiores em tempo habit para a adot;ao das medidas convenientes. 

Art. 68. 0 contratado devera manter preposto, aceito pela Administrat;ao, no local da obra ou 
servit;o, para representa-lo na execut;ao do contrato. 

Art. 69. 0 contratado e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou 
incorret;Oes resultantes da execut;ao ou de materiais empregados. 



Art. 70. 0 contratado e responsavel pelos danos causados diretamente a Administra~o ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc;ao do contrato, nao excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscaliza~o ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado. 

Art. 71. 0 contratado e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais resultantes da execu~o do contrato. 

§ 1 Q A inadimplencia do contratado, com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais nao transfere a Administrac;ao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem 
podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizac;ao e o uso das obras e edificac;oes, 
inclusive perante o Registro de lm6veis. (Redacao dada pela Lei no 9.032. de 1995) 
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§ 2Q A Administrac;ao Publica responde solidariamente com o contratado pelos encargos 
previdenciarios resultantes da execuc;ao do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212. de 24 de 
julho de 1991 . (Redacao dada pela Lei n° 9.032. de 1995) 

§ 3° (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 72. 0 contratado, na execuc;ao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais 
e legais, podera subcontratar partes da obra, servic;o ou fornecimento, ate o limite admitido, em cada 
caso, pela Administra~o. 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido: 

I - em se tratando de obras e servic;os: 

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizac;ao, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicac;ao escrita do 
contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observa~o. ou vistoria 
que comprove a adequa~o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta 
Lei; 

II - em se tratando de compras ou de locac;ao de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificac;ao da conformidade do material com a 
especificac;ao; 

b) definitivamente, ap6s a verifica~o da qualidade e quantidade do material e conseqOente 
aceitac;ao. 

§ 1Q Nos casos de aquisi~o de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-a mediante 
termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 

§ 2Q 0 recebimento provis6rio ou definitive nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
seguranya da obra ou do servic;o, nem etico-profissional pela perfeita execu~o do contrato, dentro 
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

§ 3Q 0 prazo a que se refere a alinea "b" do inciso I deste artigo nao podera ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. 

§ 4Q Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificac;ao a que se refere este artigo nao 
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como 
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realizados, desde que comunicados a Administrac;ao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos 
mesmos. 

Art. 7 4. Poden~ ser dispensado o recebimento provis6rio nos seguintes casos: 

I - generos pereciveis e alimentac;ao preparada; 

II - servic;os profissionais; 

Ill- obras e servic;os de valor ate o previsto no art. 23, incise II, alinea "a", desta Lei, desde que 
nao se componham de aparelhos, equipamentos e instalac;oes sujeitos a verificac;ao de 
funcionamento e produtividade. 

Paragrafo unico. Nos casos deste artigo, o recebimento sera feito mediante recibo. 

Art. 75. Salvo disposic;oes em contrario constantes do edital, do convite ou de ato normative, os 
ensaios, testes e demais provas exigidos por normas tecnicas oficiais para a boa execuc;ao do objeto 
do contrato correm por conta do contratado. 

Art. 76. A Administrac;ao rejeitara, no todo ou em parte, obra, servic;o ou fomecimento executado 
em desacordo com o contrato. 

Sec;ao V 
Da lnexecuc;ao e da Rescisao dos Contratos 

Art. 77. A inexecuc;ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as conseqoencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Art. 78. Constituem motive para rescisao do contrato: 

I - o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificac;Oes, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificac;oes, projetos e prazos; 

Ill - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administrac;ao a comprovar a impossibilidade da 
conclusao da obra, do servic;o ou do fomecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, servic;o ou fomecimento; 

V - a paralisac;ao da obra, do servic;o ou do fomecimento, sem justa causa e previa comunicac;ao 
a Administrac;ao; 

VI - a subcontratac;ao total ou parcial do seu objeto, a associac;ao do contratado com outrem, a 
cessao ou transferencia, total ou parcial, bern como a fusao, cisao ou incorporac;ao, nao admitidas no 
edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinac;oes regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execuc;ao, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execuc;ao, anotadas na forma do § 1Q do art. 67 
desta Lei; 

IX - a decretac;ao de falencia ou a instaurac;ao de insolvencia civil; 



X - a dissoluyao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alterayao social ou a modificayao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execuyao do contrato; 
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XII - razOes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante 
e exaradas no processo administrative a que se refere o contrato; 

XIII- a supressao, par parte da Administrayao, de obras, serviyos ou compras, acarretando 
modificayao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no§ 1Q do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensao de sua execuyao, par ordem escrita da Administrayao, par prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbayao da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigat6rio de indenizayOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizayOes e mobilizayOes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casas, o 
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigaye>es assumidas ate que seja normalizada 
a situayao; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administrayao 
decorrentes de obras, serviyos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbayao da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigayOes ate que seja 
normalizada a situayao; 

XVI - a nao liberayao, par parte da Administrayao, de area, local ou objeto para execuyao de 
obra, serviyo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bern como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrencia de caso fortuito ou de forya maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execuyao do contrato. 

Paragrafo unico. Os casas de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 

XVIII- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sanyOes penais 
cabiveis. (lncluido pela Lei n° 9.854. de 1999) 

Art. 79. A rescisao do contrato podera ser: 

I - determinada par ato unilateral e escrito da Administrayao, nos casas enumerados nos incises 
I a XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigavel, par acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitayao, desde que 
haja conveniencia para a Administrayao; 

Ill -judicial, nos termos da legislayao; 

IV- (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 1Q A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizayao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
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§ 22 Quando a rescisao ocorrer com base nos incises XII a XVII do artigo anterior, sem que haja 
culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejufzos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devoluyao de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execucao do contrato ate a data da rescisao; 

Ill - pagamento do custo da desmobilizacao. 

§ 3° (Vetado). (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

§ 4° (Vetado). (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

§ 52 Ocorrendo impedimenta, paralisacao ou sustacao do contrato, o cronograma de execucao 
sera prorrogado automaticamente par igual tempo. 

Art. 80. A rescisao de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 
consequimcias, sem prejuizo das sancOes previstas nesta Lei: 

I - assunyao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, par ato 
pr6prio da Administracao; 

II - ocupacao e utilizayao do local, instalacOes, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execucao do contrato, necessaries a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

Ill - execuyao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e dos valores das 
multas e indenizacoes a ela devidos; 

IV - retenyao dos creditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuizos causados a 
Administracao. 

§ 12 A aplicayao das medidas previstas nos incises I e II deste artigo fica a criteria da 
Administrayao, que podera dar continuidade a obra ou ao service par execucao direta ou indireta. 

§ 22 E permitido a Administracao, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de services essenciais. 

§ 32 Na hip6tese do inciso II deste artigo, o ato devera ser precedido de autorizacao expressa 
do Ministro de Estado competente, ou Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

§ 42 A rescisao de que trata o inciso IV do artigo anterior permite a Administrayao, a seu criteria, 
aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 

Capitulo IV 
DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL 

Secao 1 
DisposicOes Gerais 

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza o 
descumprimento total da obrigayao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas. 
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Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos licitantes convocados nos termos do 
art. 64, § 2Q desta Lei, que nao aceitarem a contratac;:ao, nas mesmas condic;:Oes propostas pelo 
primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e prec;:o. 

Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta 
Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitayao sujeitam-se as sanc;:oes previstas nesta Lei e nos 
regulamentos pr6prios, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus 
autores, quando servidores publicos, alem das sanc;:oes penais, a perda do cargo, emprego, funyao 
ou mandate eletivo. 

Art. 84. Considera-se servidor publico, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que 
transitoriamente ou sem remunerac;:ao, cargo, func;:ao ou emprego publico. 

§ 1Q Equipara-se a servidor publico, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou 
func;:ao em entidade paraestatal, assim consideradas, alem das fundac;:Oes, empresas publicas e 
sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder 
Publico. 

§ 2Q A pena imposta sera acrescida da terc;:a parte, quando os autores dos crimes previstos 
nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissao ou de funyao de confianc;:a em 6rgao da 
Administrayao direta, autarquia, empresa publica, sociedade de economia mista, fundayao publica, ou 
outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Publico. 

Art. 85. As infrac;:oes penais previstas nesta Lei pertinem as licitac;:Oes e aos contratos 
celebrados pela Uniao, Estados, Distrito Federal, Municipios, e respectivas autarquias, empresas 
publicas, sociedades de economia mista, fundac;:oes publicas, e quaisquer outras entidades sob seu 
controle direto ou indireto. 

Sec;:ao 11 
Das Sanc;:oes Administrativas 

Art. 86. 0 atraso injustificado na execuc;:ao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, 
na forma prevista no instrumento convocat6rio ou no contrato. 

§ 1Q A multa a que alude este artigo nao impede que a Administrayao rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanc;:oes previstas nesta Lei. 

§ 2Q A multa, aplicada ap6s regular processo administrative, sera descontada da garantia do 
respective contratado. 

§ 3Q Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, 
respondera o contratado pela sua diferenc;:a, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administrayao ou ainda, quando foro case, cobrada judicialmente. 

Art. 87. Pela inexecuc;:ao total ou parcial do contrato a Administrac;:ao podera, garantida a previa 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanc;:oes: 

I - advertemcia; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocat6rio ou no contrato; 

Ill - suspensao temporaria de participayao em licitayao e impedimenta de contratar com a 
Administrayao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; 
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IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrayao Publica enquanto 
perdurarem os motives determinantes da puniyao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a 
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administracao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sanyao aplicada com base no 
incise anterior. 

§ 1Q Sea multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, 
respondera o contratado pela sua diferenya, que sera descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administracao ou cobrada judicialmente. 

§ 2Q As sancoes previstas nos incises I, Ill e IV deste artigo poderao ser aplicadas juntamente 
com a do incise II, facultada a defesa previa do interessado, no respective processo, no prazo de 5 
(cinco) dias uteis. 

§ 3Q A sancao estabelecida no incise IV deste artigo e de competemcia exclusiva do Ministro de 
Estado, do Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
respective processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitayao ser 
requerida ap6s 2 (dais) anos de sua aplicayao. 

Art. 88. As sancoes previstas nos incises Ill e IV do artigo anterior poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos par esta Lei: 

I - tenham sofrido condenayao definitiva par praticarem, par meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributes; 

II - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitayao; 

Ill- demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administrayao em virtude de atos 
ilicitos praticados. 

Seyao Ill 
Dos Crimes e das Penas 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitacao fora das hip6teses previstas em lei, ou deixar de observar 
as formalidades pertinentes a dispensa ou a inexigibilidade: 

Pena- detencao, de 3 (tres) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para 
a consumacao da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Publico. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinayao ou qualquer outre expediente, o 
carater competitive do procedimento licitat6rio, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicacao do objeto da licitayao: 

Pena- detencao, de 2 (dais) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administracao, dando 
causa a instauracao de licitacao ou a celebrayao de contrato, cuja invalidayao vier a ser decretada 
pelo Poder Judiciario: 

Pena- detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dais) anos, e multa. 
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Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificat;ao ou vantagem, inclusive 
prorrogacao contratual, em favor do adjudicatario, durante a execuyao dos contratos celebrados com 
o Poder Publico, sem autorizaQao em lei, no ato convocat6rio da licitaQao ou nos respectivos 
instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preteriyao da ordem cronol6gica de sua 
exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Pena- detencao, de dois a quatro anos, e multa. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Paragrafo unico. lncide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido 
para a consumat;ao da ilegalidade, obtem vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das 
modificat;Oes ou prorrogat;Oes contratuais. 

Art. 93. lmpedir, perturbar ou fraudar a realizacao de qualquer ato de procedimento licitat6rio: 

Pena- detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar 
a terceiro o ensejo de devassa-lo: 

Pena- detencao, de 2 (dois) a 3 (tras) anos, e multa. 

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violencia, grave ameaya, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena- detent;ao, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, alem da pena correspondente a 
violtfmcia. 

Paragrafo unico. lncorre na mesma pena quem se abstem ou desiste de licitar, em razao da 
vantagem oferecida. 

Art. 96. Fraudar, em prejuizo da Fazenda Publica, licitacao instaurada para aquisiyao ou venda 
de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I - elevando arbitrariamente os precos; 

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 

Ill- entregando uma mercadoria por outra; 

IV - alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execuyao do 
contrato: 

Pena- detencao, de 3 (tras) a 6 (seis) anos, e multa. 

Art. 97. Admitir a licitaQao ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidOneo: 

Pena- detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Paragrafo unico. lncide na mesma pena aquele que, declarado inidOneo, venha a licitar ou a 
contratar com a Administrayao. 
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Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscri9ao de qualquer interessado nos 
registros cadastrais ou promover indevidamente a altera9ao, suspensao ou cancelamento de registro 
do inscrito: 

Pena- deten9ao, de 6 (seis) meses a 2 (dais) anos, e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de 
quantia fixada na sentenya e calculada em indices percentuais, cuja base corresponderc3 ao valor da 
vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferivel pelo agente. 

§ 1Q Os indices a que se refere este artigo nao poderao ser inferiores a 2% (dais por cento), 
nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou 
inexigibilidade de licita9ao. 

§ 2Q 0 produto da arrecadayao da multa revertera, conforme o caso, a Fazenda Federal, 
Distrital, Estadual ou Municipal. 

Seyao IV 
Do Processo e do Procedimento Judicial 

Art. 100. Os crimes definidos nesta Lei sao de ayao penal publica incondicionada, cabendo ao 
Ministerio Publico promov~-la. 

Art. 101. Qualquer pessoa podera provocar, para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministerio 
Publico, fornecendo-lhe, por escrito, informa9oes sabre o fato e sua autoria, bern como as 
circunstancias em que se deu a ocorr~ncia. 

Paragrafo unico. Quando a comunicayao for verbal, mandara a autoridade reduzi-la a termo, 
assinado pelo apresentante e por duas testemunhas. 

Art. 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os magistrados, os membros 
dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos 6rgaos integrantes do sistema de centrale 
interne de qualquer dos Poderes verificarem a exist~ncia dos crimes definidos nesta Lei, remeterao 
ao Ministerio Publico as c6pias e os documentos necessaries ao oferecimento da denuncia. 

Art. 103. Sera admitida ayao penal privada subsidiaria da publica, se esta nao for ajuizada no 
prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do C6digo de Processo Penal. 

Art. 104. Recebida a denuncia e citado o reu, tera este o prazo de 10 (dez) dias para 
apresentayao de defesa escrita, contado da data do seu interrogat6rio, podendo juntar documentos, 
arrolar as testemunhas que tiver, em numero nao superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que 
pretenda produzir. 

Art. 1 05. Ouvidas as testemunhas da acusayao e da defesa e praticadas as dilig~ncias 
instrut6rias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-a, sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a 
cada parte para alega9oes finais. 

Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, tera o 
juiz 1 0 ( dez) dias para proferir a senten9a. 

Art. 107. Da sentenya cabe apela9ao, interponivel no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 108. No processamento e julgamento das infra9oes penais definidas nesta Lei, assim como 
nos recursos e nas execu9oes que lhes digam respeito, aplicar-se-ao, subsidiariamente, o C6digo de 
Processo Penal e a Lei de Execucao Penal. 
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Capitulo V 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 109. Dos atos da Administrayao decorrentes da aplicayao desta Lei cabem: 

I- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimayao do ato ou da lavratura da ata, 
nos casas de: 

a) habilitayao ou inabilitayao do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulayao ou revogayao da licitayao; 

d) indeferimento do pedido de inscriyao em registro cadastral, sua alterayao ou cancelamento; 

e) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; (Redacao dada pela Lei 
n° 8.883, de 1994) 

f) aplicayao das penas de advertencia, suspensao tempon:llria ou de multa; 

II- representayao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimayao da decisao relacionada como 
objeto da licitayao ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico; 

Ill- pedido de reconsiderayao, de decisao de Ministro de Estado, ou Secretario Estadual ou 
Municipal, conforme o caso, na hip6tese do§ 42 do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias uteis 
da intimayao do ato. 

§ 12 A intimayao dos atos referidos no inciso I, alineas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluidos 
os relatives a advertencia e multa de mora, e no inciso Ill, sera feita mediante publicayao na imprensa 
oficial, salvo para os casas previstos nas alineas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no 
ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicayao direta aos interessados e 
lavrada em ata. 

§ 22 0 recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso I deste artigo tera efeito suspensive, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir 
ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos. 

§ 32 lnterposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias uteis. 

§ 42 0 recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato 
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo 
prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 52 Nenhum prazo de recurso, representayao ou pedido de reconsiderayao se inicia ou corre 
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

§ 62 Em se tratando de licitayoes efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos 
estabelecidos nos incisos I e II e no paragrafo 32 deste artigo serao de dais dias uteis. (lncluido pela 
Lei no 8.883, de 1994) 

Capitulo VI 
DISPOSIQOES FINAlS E TRANSITORIAS 
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Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-a o dia do inicio e incluir
se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrario. 

Paragrafo unico. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente 
no 6rgao ou na entidade. 

Art. 111. A Administra«;ao s6 podera contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou servigo 
tecnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relatives e a 
Administrac;ao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste 
para sua elaboragao. 

Paragrafo unico. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnol6gico, insuscetivel 
de privilegio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e 
elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concep«;ao, desenvolvimento, fixac;ao em 
suporte fisico de qualquer natureza e aplica«;ao da obra. 

Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade publica, cabers ao 
6rg8o contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execu«;ao, fiscaliza«;ao e 
pagamento. 

§ 1Q. Os cons6rcios publicos poderao realizar licita«;ao da qual, nos termos do edital, decorram 
contratos administrativos celebrados por 6rgaos ou entidades dos entes da Federa«;ao consorciados. 
(lncluido pel a Lei no 11 .107. de 2005) 

§ 2Q. E facultado a entidade interessada o acompanhamento da licita«;ao e da execugao do 
contrato. (lncluido pela Lei n° 11.107, de 2005) 

Art. 113. 0 controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por 
esta Lei sera feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislagao pertinente, ficando os 
6rgaos interessados da Administragao responsaveis pela demonstra«;ao da legalidade e regularidade 
da despesa e execu«;ao, nos termos da Constitui«;ao e sem prejufzo do sistema de controle interne 
nela previsto. 

§ 1Q. Qualquer licitante, contratado ou pessoa fisica ou juridica podera representar ao Tribunal 
de Contas ou aos 6rgaos integrantes do sistema de controle interne contra irregularidades na 
aplicagao desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 

§ 2Q. Os Tribunais de Contas e os 6rgaos integrantes do sistema de controle interne poderao 
solicitar para exame, ate o dia util imediatamente anterior a data de recebimento das propostas, c6pia 
de edital de licitagao ja publicado, obrigando-se os 6rgaos ou entidades da Administragao interessada 
a adogao de medidas corretivas pertinentes que, em fungao desse exame, lhes forem determinadas. 
(Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 114. 0 sistema instituido nesta Lei nao impede a pre-qualificac;ao de licitantes nas 
concorremcias, a ser procedida sempre que o objeto da licitagao recomende analise mais detida da 
qualificac;ao tecnica dos interessados. 

§ 1 Q. A adoc;ao do procedimento de pre-qualifica«;ao sera feita mediante proposta da autoridade 
competente, aprovada pela imediatamente superior. 

§ 2Q. Na pre-qualifica«;ao serao observadas as exigencias desta Lei relativas a concorrimcia, a 
convoca«;ao dos interessados, ao procedimento e a analise da documenta«;ao. 



Art. 115. Os 6rgaos da Administrac;:ao poderao expedir normas relativas aos procedimentos 
operacionais a serem observados na execuyao das licitac;:oes, no ambito de sua competencia, 
observadas as disposic;:oes desta Lei. 

Paragrafo unico. As normas a que se refere este artigo, ap6s aprovac;:ao da autoridade 
competente, deverao ser publicadas na imprensa oficial. 
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Art. 116. Aplicam-se as disposic;:oes desta Lei, no que couber, aos convenios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congeneres celebrados por 6rgaos e entidades da Administrac;:ao. 

§ 1Q A celebrac;:ao de convenio, acordo ou ajuste pelos 6rgaos ou entidades da Administrac;:ao 
Publica depende de previa aprovac;:ao de competente plano de trabalho proposto pela organizayao 
interessada, o qual devera conter, no mlnimo, as seguintes informac;:Qes: 

I - identificac;:ao do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

Ill - etapas ou fases de execuc;:ao; 

IV - plano de aplicac;:ao dos recursos financeiros; 

V- cronograma de desembolso; 

VI - previsao de inlcio e fim da execuc;:ao do objeto, bern assim da conclusao das etapas ou 
fases programadas; 

VII - se o ajuste compreender obra ou servic;:o de engenharia, comprovac;:ao de que os recursos 
pr6prios para complementar a execuc;:ao do objeto estao devidamente assegurados, salvo se o custo 
total do empreendimento recair sobre a entidade ou 6rgao descentralizador. 

§ 2Q Assinado o convenio, a entidade ou 6rgao repassador dara ciencia do mesmo a 
Assembleia Legislativa ou a Camara Municipal respectiva. 

§ 3Q As parcelas do convenio serao liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicayao 
aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarao retidas ate o saneamento das 
impropriedades ocorrentes: 

I - quando nao tiver havido comprovac;:ao da boa e regular aplicayao da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislayao aplicavel, inclusive mediante procedimentos de fiscalizac;:ao local, 
realizados periodicamente pela entidade ou 6rgao descentralizador dos recursos ou pelo 6rgao 
competente do sistema de controle interno da Administrac;:ao Publica; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicayao dos recursos, atrasos nao justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, praticas atentat6rias aos princlpios fundamentais de 
Administrac;:ao Publica nas contratac;:oes e demais atos praticados na execu«;:ao do convenio, ou o 
inadimplemento do executor com relac;:ao a outras clausulas conveniais basicas; 

Ill- quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partlcipe 
repassador dos recursos ou por integrantes do respective sistema de controle interno. 

§ 4Q Os saldos de convenio, enquanto nao utilizados, serao obrigatoriamente aplicados em 
cadernetas de poupanc;:a de institui«;:ao financeira oficial se a previsao de seu uso for igual ou superior 
a urn mes, ou em fundo de aplicac;:ao financeira de curto prazo ou operac;:ao de mercado aberto 



lastreada em titulos da divida publica, quando a utiliza~ao dos mesmos verificar-se em prazos 
menores que urn mes. 
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§ 5Q As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo anterior serao obrigatoriamente 
computadas a credito do convenio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo 
constar de demonstrative especifico que integrara as presta~oes de contas do ajuste. 

§ 6Q Quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extin~ao do convenio, acordo ou ajuste, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplica~es 
financeiras realizadas, serao devolvidos a entidade ou 6rgao repassador dos recursos, no prazo 
improrrogavel de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instaura~ao de tomada de contas 
especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do 6rgao ou entidade titular dos 
recursos. 

Art. 117. As obras, servi~os, compras e aliena~es realizados pelos 6rgaos dos Poderes 
Legislative e Judiciario e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas 
tres esferas administrativas. 

Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e as entidades da administra~o indireta 
deverao adaptar suas normas sobre licita~oes e contratos ao disposto nesta Lei. 

Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e funda~oes publicas e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela Uniao e pelas entidades referidas no artigo anterior editarao 
regulamentos pr6prios devidamente publicados, ficando sujeitas as disposi~oes desta Lei. 

Paragrafo unico. Os regulamentos a que se refere este artigo, no ambito da Administra~o 
Publica, ap6s aprovados pela autoridade de nivel superior a que estiverem vinculados os respectivos 
6rgaos, sociedades e entidades, deverao ser publicados na imprensa oficial. 

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderao ser anualmente revistos pelo Poder Executive 
Federal, que os fara publicar no Diario Oficial da Uniao, observando como limite superior a varia~o 
geral dos pre~os do mercado, no perlodo. (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

Paragrafo unico. 0 Poder Executive Federal fara publicar no Diario Oficial da Uniao os novos 
valores oficialmente vigentes por ocasiao de cada evento citado no "caput" deste artigo, desprezando
se as fra~oes inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro real). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 121. 0 disposto nesta Lei nao se aplica as licita~es instauradas e aos contratos assinados 
anteriormente a sua vigencia, ressalvado o disposto no art. 57, nos paragrafos 1Q, 2Q e 8Q do art. 65, 
no incise XV do art. 78, bern assim o disposto no "caput" do art. 5Q, com rela~o ao pagamento das 
obriga~es na ordem cronol6gica, podendo esta ser observada, no prazo de noventa dias contados 
da vigencia desta Lei, separadamente para as obriga~oes relativas aos contratos regidos por 
legisla~ao anterior a Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redacao dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

Paragrafo unico. Os contratos relatives a im6veis do patrimOnio da Uniao continuam a reger-se 
pelas disposi~oes do Decreto-lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946, com suas altera~oes, e os 
relatives a opera~oes de credito interne ou externo celebrados pela Uniao ou a concessao de garantia 
do Tesouro Nacional continuam regidos pela legisla~ao pertinente, aplicando-se esta Lei, no que 
couber. 

Art. 122. Nas concessoes de linhas aereas, observar-se-a procedimento licitat6rio especlfico, a 
ser estabelecido no C6digo Brasileiro de Aeronautica. 

Art. 123. Em suas licita~oes e contrata~oes administrativas, as reparti~oes sediadas no exterior 
observarao as peculiaridades locais e os principios basicos desta Lei, na forma de regulamenta~ao 
especifica. 



Art. 124. Aplicam-se as licitaQ(>es e aos contratos para permissao ou concessao de servi<;os 
publicos os dispositivos desta Lei que nao conflitem com a legislayao especifica sabre o assunto. 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 
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Paragrafo unico. As exigencias contidas nos incises II a IV do § 22 do art. 72 serao dispensadas 
nas licitac;:Oes para concessao de servic;:os com execuyao previa de obras em que nao foram previstos 
desembolso par parte da Administrac;:ao Publica concedente. (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. (Renumerado par forca do disposto 
no art. 3° da Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 126. Revogam-se as disposi<;Oes em contrario, especialmente as Decretos-leis n°s 2.300. 
de 21 de novembro de 1986, 2.348. de 24 de julho de 1987, 2.360. de 16 de setembro de 1987, a Lei 
n° 8.220, de 4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
(Renumerado par forca do disposto no art. 3° da Lei n° 8.883. de 1994) 

Brasilia, 21 de junho de 1993, 1722 da lndependencia e 1052 da Republica. 
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