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INTRODUCAO 

Com este documento, apresento informa<;oes sabre o que e a licita<;ao, 

documentos necessaries, as etapas e dicas sabre o que devemos saber e como 

proceder durante uma abertura de proposta, especificamente referente a obras e 

servigos. 

Existem algumas empresas que participam de licitagoes sem se preocupar 

com urn conhecimento mais detalhado sabre as falhas de documenta<;oes e 

detalhes sabre os editais, e nesta hera que, urn conhecimento mais ample da Lei 

das Licitagoes (Lei 8.666/93) e seus artigos tornam-se o maier aliado das 

empresas Licitantes. Apresento algumas informagoes sabre situagoes as quais 

presenciei e algumas falhas que podem levar empresas a serem desclassificadas. 

SOBRE A LICIT ACAO 

Todas as vezes que a Administragao Publica nao tern condi<;oes de atuar 

numa determinada area, ou necessita efetuar a compra de urn determinado bern, 

socorre-se da colabora<;ao de seus cidadaos, os quais, serao contratados 

mediante processo administrative, denominado licita<;ao publica que assegure 

igualdade de condi<;6es a todos os concorrentes, com clausulas que estabele<;am 

obriga<;oes de pagamento, mantidas as condi<;oes efetivas da proposta. 

Portanto, licitagao e o procedimento Administrative obrigat6rio (salvo 

algumas exce<;oes), para todos os 6rgaos Publicos contratarem com terceiros, no 

que se refere as compras de bens, a execugao de obras e servigos de Engenharia 

e prestagao de servi<;os comuns. 

A Licitagao teve origem nos Estados Medievais da Europa; todas as vezes 

que o Estado necessitava de urn determinado bern, ou de executar qualquer obra 

e/ou servigos e nao dispusesse do mesmo, ou nao possuia elementos para sua 

execugao, contatava com particulares atraves de avisos informativos sabre 

determinada necessidade. Esses avisos marcavam local, data e horario para 

comparecerem todos os interessados em atender o Estado (constata-se desde 
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entao, o principia da "publicidade"). Para tanto, havia determinadas regras a 

serem seguidas. Usava-se naquela epoca (ldade Media), o sistema ''Vela e 

Pregao". 

No local data e horario previstos, reuniam-se: um representante do Estado 

e os demais interessados ao fornecimento e/ou, para executarem servigos/obras. 

Acendia-se uma vela, os consultores interessados faziam suas ofertas enquanto a 

chama da mesma se mantivesse acesa. Apagando-se a vela par si s6 ou, 

queimando ate o seu final, venceria o certame, aquele que tivesse ofertado por 

derradeiro, o menor prego. 

No Brasil, a licitagao foi introduzida no direito publico brasileiro ha mais de 

cento e quarenta anos, pelo Decreta n° 2.926, de 14.05.1862, que regulamentava 

as arrematagoes dos servigos a cargo do entao Ministerio da Agricultura, 

Comercio e Obras Publicas. Ap6s o advento de diversas outras leis que trataram, 

de forma singela, do assunto, o procedimento licitat6rio veio, a final, a ser 

consolidado, no ambito federal, pelo Decreta n° 4.536, de 28.01.22, que organizou 

o C6digo de Contabilidade da Uniao (arts. 49-53). 

Desde o antigo C6digo de Contabilidade da Uniao, de 1922, o procedimento 

licitat6rio veio evoluindo, com o objetivo de conferir maior eficiencia as 

contratagoes publicas, sendo, par fim, sistematizado atraves do Decreta-Lei n° 

200, de 25.02.67 (arts. 125 a 144), que estabeleceram a reforma administrativa 

federal, e estendido, com a edigao da Lei n° 5.456, de 20.06.68, as 

Administragoes dos Estados e Municfpios. 

0 Decreta-lei n° 2.300, de 21.11.86, atualizado em 1987, pelos Decretos-lei 

2.348 e 2.360, instituiu, pela primeira vez, o Estatuto Jurfdico das Licitagoes e 

Contratos Administrativos, reunindo normas gerais e especiais relacionadas a 

materia. 

A Constituigao de 1988 representou um notavel progresso na 

institucionalizagao e democratizagao da Administragao Publica. Apesar dos textos 
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constitucionais anteriores contemplarem dispositivos relacionados ao acesso a 
func;ao publica e ao regime do funcionalismo estatal, a verdadeira 

constitucionalizac;ao da Administrac;ao Publica somente foi levada a efeito pela 

Carta de 1988. 

A partir de 1988 a licitac;ao recebeu status de principia constitucional, de 

observancia obrigat6ria pela Administrac;ao Publica direta e indireta de todos os 

poderes da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. 

0 principia de licitar esta intimamente ligado aos principios da 

indisponibilidade e supremacia do interesse publico que sao principios 

norteadores da atividade estatal. 0 fato de ter sido alc;ado ao status de principia 

constitucional e de extrema importancia para a analise do procedimento licitat6rio 

dentro do ordenamento juridico. 

Licitac;ao e o procedimento administrative formal em que a Administrac;ao 

Publica convoca, mediante condic;oes estabelecidas em ato proprio (edital ou carta 

convite), empresas interessadas na apresentac;ao de propostas para o 

oferecimento de bens e servic;os. 

A licitac;ao objetiva garantir a observancia do principia constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administrac;ao, de 

maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o 

comparecimento ao certame do maier numero possivel de concorrentes. 

A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ao regulamentar o artigo 37, incise 

XXI, da Constituic;ao Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitac;oes e 

contratos administrativos pertinentes a obras, servic;os, compras, alienac;oes e 

locac;oes no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios. As normas que disciplinam as licitac;oes publicas devem ser 

interpretadas em favor da ampliac;ao da disputa entre os interessados, desde que 

informadas no edital e nao comprometam o interesse da administrac;ao, o principia 



9 

da isonomia, a finalidade e a seguran<;a da contrata<;ao. Com as altera<;oes 

introduzidas pelas Leis: 

1. LEI N° 8.883, DE 08 DE JUNHO DE 1.994 

2. LEI N° 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995 

3. LEI N° 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998 

4. LEI N° 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999 

5. LEI 10.973, DE 02 DE DEZEMBRO de 2004 

6. LEI 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO de 2004 

7. LEI 11.107, DE 06 DE ABRIL de 2005 

De acordo com essas Leis, a celebra<;ao de contratos com terceiros na 

Administra<;ao Publica deve ser necessariamente precedida de licita<;ao, ao 

analisar o disposto no art. 37, XXI da Constitui<;ao Federal, pode-se observar que 

a obrigatoriedade de licitar e princlpio constitucional, apenas sendo dispensada ou 

inexigida nos casos expressamente previstos em Lei. 

CONCEITO 

A licita<;ao conceitua-se, segundo Helly Lopes Meirelles, como "o 

procedimento administrative mediante o qual a Administra<;ao Publica seleciona a 

proposta vantajosa para o contrato de seu interesse". 

Conforme a nova Lei de Licita<;oes, em seu art. 2°, caput, "as obras, 

servi<;os, inclusive de publicidade, compras, aliena<;oes, concessoes, permissoes 

e loca<;oes da Administra<;ao Publica, quando contratadas com terceiros, serao 

necessariamente precedidas de licita<;ao, ressalvadas as hip6teses previstas 

nesta Lei". 

Celso Antonio Bandeira de Mello assim a define: "um certame que as 

entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os 

interessados em com ela travar determinadas rela<;oes de conteudo patrimonial, 

para escolher a proposta mais vantajosa as conveniencias publicas". 
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FINALIDADE 

Tern a licita<;ao dupla finalidade: 

- obter o contrato mais vantajoso e 

- resguardar os direitos dos possiveis contratantes (observancia do 

principio da isonomia). 

PRINCiPIOS 

Deve ser processada e julgada de acordo com os principios constitucionais 

da moralidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, bern como em respeito a 
igualdade, probidade administrativa, vincula<;ao ao instrumento convocat6rio e ao 

julgamento objetivo (art. 3°, da Lei no 8.666/93). 

Moralidade 

Pelo principio da moralidade deve-se entender que o procedimento 

licitat6rio "tera de se desenrolar na conformidade de padroes eticos prezaveis, o 

que impoe, para a Administra<;ao e licitantes, urn comportamento escorreito, liso, 

honesto, de parte a parte". Vale dizer que o art. 3° da Lei referida foi redundante 

ao reportar-se tambem a probidade administrativa, que tern o mesmo conteudo da 

moralidade. 

Legalidade 

0 procedimento e formado por etapas vinculadas, predeterminadas na lei, 

cujos atos ora sao discricionarios ora sao vinculados. A escolha da conveniencia 

da licita<;ao, de seu objeto e as caracteristicas do mesmo sao exemplos de 

atividades discricionarias da autoridade administrativa. Mas, a regra geral a ser 

seguida no procedimento em tela e a da pratica de atos vinculados a lei. No 

procedimento licitat6rio, pode-se afirmar, e desenvolvida uma atividade vinculada. 

lsso significando ausencia de liberdade (como regra) para a autoridade 
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administrativa. Enfim, a liberdade de escolha da Administragao se efetiva num 

momenta preparat6rio e inicial da licitagao. Uma vez exercida essa liberdade, 

exaure-se a discricionariedade e nao mais pode ser invocada. 

lmpessoalidade 

Todos os licitantes devem ser tratados, em todas as fases do procedimento, 

de maneira neutra e imparcial. Tal principia e a repetigao da igualdade, da 

isonomia, de todos perante o Poder Publico. Vedam-se distingoes fundadas em 

caracteres pessoais dos interessados. 

Publicidade 

A publicidade tern dais objetivos ou fungoes principais. Primeiramente, 

objetiva permitir o amplo acesso dos interessados ao certame, referindo-se, neste 

aspecto, a universalidade da participagao no procedimento licitat6rio. Depois, a 

publicidade orienta-sea facultar a verificagao da regularidade dos atos praticados, 

sendo verdadeiro instrumento de controle interne e externo. Na verdade, e dever 

legal de transparencia em prol dos licitantes e dos cidadaos-administrados. 

Assim, a unica etapa sigilosa consiste na nao revelagao do conteudo das 

propostas antes do momenta para a sua abertura, o que, se acontecesse, 

quebraria uma serie de principios. 

Vinculagao ao instrumento convocat6rio 

A Administragao fica adstrita a respeitar as regras que haja previamente 

estabelecido para disciplinar o certame (art. 41 da Lei de Licitagoes). 

Julgamento objetivo 

A Comissao de Licitagao nao pode, no ato do julgamento em especial, agir 

discricionariamente; muito pelo contrario, o ato de decidir qual a proposta mais 

vantajosa para a Administragao e, portanto, cumpridora do interesse publico, 
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talvez seja o que mais represente a atitude de vincula<;ao aos termos da lei de 

todo o processo licitat6rio. 

0 julgamento feito pela Comissao deve estar isento de opinioes subjetivas, 

impressoes ou prop6sitos pessoais, sob pena de invalidar-se todo o procedimento. 

Mesmo quando estao em causa os criterios de julgamento como qualidade e 

tecnica, o ideal de objetividade a ser atingido torna-se mais diffcil, mas deve ser 

perseguido, para que fique bern Ionge qualquer sombra de mero opinativo 

pessoal. 

MODALIDADES DE LICITACAO 

0 art. 22 da Lei de Licita<;oes elenca as seguintes modalidades (tambem 

chamadas especies de licita<;ao), sendo vedada a ado<;ao de outras ou a 

combina<;ao entre elas, quais sejam: 

• Concorn3ncia ; 

• Tomada de pre<;os; 

• Convite; 

• Concurso, e 

• Leilao. 

As tres primeiras sao as mais importantes e sao classificadas, 

principalmente, quanto ao valor do contrato que se almeja, tambem chamadas 

modalidades comuns. As duas ultimas sao classificadas quanto ao objeto, 

independentemente do valor respectivo, tambem denominadas modalidades 

especiais. 

Efetivamente, a concorrencia, a tomada de pre<;os ou convite dependem, 

como regra geral, do valor que a Administra<;ao presumivelmente ira despender 

com a rela<;ao negocial que normalmente se sucedera. A Lei 8.666/93 estabelece, 

no art. 23, esses limites de valor para as modalidades, conforme se trate de obras 

e servi<;os de engenharia ou de servi<;os de outra natureza e de compras. 
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LIMITES DE VALORES PARA CADA MODALIDADE: (Art. 23) 

MODALIDADE OBRAS E SERVI<;OS DE COMPRAS E OUTROS 
DE LICITA<;AO ENGEN HARIA sv. 

CONCORRENCIA Acima de R$ 1.500.000,00 Acima de R$ 650.000,00 

TOMADA DE PRE<;OS 
De R$ 150.000,00 a R$ De R$ 80.000,00 a R$ 

1.500.000,00 650.000,00 

CONVITE 
Acima de R$ 15.000,00 ate R$ Acima de R$ 8.000,00 ate 

150.000,00 R$ 80.000,00 

DISPENSA DE LICITA<;AO Inferior a R$ 15.000,00 Inferior a R$ 8.000,00 

A concorrencia e modalidade obrigat6ria no caso de valores mais elevados 

(alem dos casos previstos na lei que independentemente do valor devera haver 

concorrencia); a tomada de prec;os e prevista para neg6cios de medio valor e o 

convite, a mais simplificada de todas as especies, para os de modesta significac;ao 

economica. 

As tres especies "comuns" de licitac;ao diferenciam-se entre si por variac;oes 

na estrutura procedimental de suas fases. Concorrencia, tomada de prec;os e 

convite possuem disciplinas legais diversas nas fases de divulgac;ao, proposic;ao e 

habilitac;ao. Nao ha diferenc;a entre elas no tocante as fases de julgamento, 

ratificac;ao e adjudicac;ao. 

A Administrac;ao, ao inves de usar a Dispensa de Licitac;ao valer-se do 

Convite, da Tomada de Prec;os ou ainda da Concorrencia, uma vez que os valores 

acima mencionados nao ultrapassam o valor das modalidades. Em qualquer caso 

aplica-se sempre a seguinte regra, referindo-se aos valores mencionados para as 

modalidades de licitac;ao. Lembramos que quando a Administrac;ao escolhe a 

especie de licitac;ao, a maior substitui sempre o menor e o menor nunca podera 

substituir a maior. A seguir descrevo as modalidades mais significativas das 

licitac;oes : 
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Concorrencia 

Esta delineada no art. 22, § 1°, da Lei 8.666/93, sendo modalidade de 

licitac;ao generica, destinada a transac;oes de maior valor, precedida de ampla 

publicidade, a qual podem acorrer quaisquer interessados que preencham as 

condic;oes estabelecidas; nesta modalidade devemos considerar que empresas 

internacionais estao aptas a concorrer com as nacionais. 

Na fase de habilitac;ao, a Administrac;ao examina, par meio dos documentos 

exigidos no edital, se o concorrente apresenta condic;oes de idoneidade para ter 

sua proposta apreciada. Essa fase existe em todas as modalidades de licitac;ao. E 
incorreto dizer que a concorremcia e a (mica especie em que ha uma fase previa, 

destinada ao exame da habilitac;ao dos interessados. 0 que mais distingue a 

concorrencia das demais modalidades e a amplitude da participac;ao dos 

interessados. 

Tomada de Precos 

Caracterizada no § 2° do art. 22, tern par objeto neg6cios de vulto media 

(categoria intermediaria), sendo modalidade que a participac;ao na licitac;ao 

restringe-se: 

I. As pessoas previamente inscritas em cadastre administrative, 

organizado em func;ao dos ramos de atividades e potencialidades dos 

eventuais proponentes, e 

II. Aos que, atendendo as condic;oes previstas ao cadastramento, ate o 

terceiro dia anterior a data fixada para abertura das propostas, 0 

requeiram e sejam qualificados. 

A epoca em que vigorava o Decreta-lei 2.300/86, o previa cadastramento 

correspondia, nitidamente, a fase de habilitac;ao. Com a modificac;ao trazida pela 

Lei nova, a tomada de prec;os mais se assemelha a concorrencia. E que qualquer 

interessado pode promover seu cadastramento simultaneamente a abertura da 
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tomada de prec;os. Devera apenas preencher os requisites ate tres dias antes da 

data de apresentac;ao dos envelopes. lsso podera resultar o processamento 

simultaneo da habilitac;ao (cadastramento do interessado) com a propria tomada 

de prec;os. 

A lei nao obriga que a unidade administrativa deva se servir tao-somente do 

seu cadastre. Na pratica, varias repartic;oes nao contam com cadastre proprio e 

lanc;am mao de consulta a cadastros de unidades mais bern aparelhadas e que 

realizam, com mais frequencia, o procedimento licitatorio. Os cadastros, previstos 

nos arts. 34 e 37 da Lei, nada mais sao do que registros dos fornecedores de 

bens, executores de obras e servic;os que ali se inscreveram, mantidos par orgaos 

e entidades administrativas que, normalmente, efetivam licitac;oes. 

Observe-se que, quanta a esta inovac;ao na tomada de prec;os relativa ao 

pedido de cadastramento proximo a data da abertura das propostas, pode haver 

um atraso no cronograma, pais que se denegado pela Administrac;ao o 

cadastramento, o que analogamente equivale a uma inabilitac;ao para o certame, o 

interessado tera o direito de recorrer, no prazo de 5 dias uteis e com efeito 

suspensive, a tear do § 2° do art. 109. Este recurso deve ser possfvel ao 

interessado para que se evite, exatamente, que o Poder Publico, sempre a seu 

talante, pudesse, ate par favoritismo a outros candidates, frustrar a participac;ao de 

quaisquer sujeitos. Tal conduta e passfvel de responsabilizac;ao criminal, cujo tipo 

penal esta previsto na lei em comento. 

A mudanc;a operada pela Lei 8.666/93 em relac;ao ao que previa o Decreta

lei 2.300/86 para a referida modalidade licitatoria foi grande e mais dirigida ao 

atendimento do interesse publico. 0 principia da impessoalidade se faz 

diretamente respeitado. 0 DL de 1986, no § 2° do art. 20, restringia par demais a 

participac;ao dos interessados, porquanto exigia o previa cadastramento. 



16 

Convite 

0 convite (art. 22, § 3°) e a especie de licitagao cabivel perante relagoes 

que envolverao as valores de menor significagao economica, na qual convoca a 

Administragao para a disputa pelos menos tres pessoas que operem no ramo 

relative ao objeto do contrato que se pretende, cadastrados au nao, e afixa em 

local proprio c6pia do instrumento convocat6rio (carta-convite), estendendo o 

mesmo aos cadastrados do ramo pertinente ao objeto que hajam manifestado seu 

interesse ate 24 horas antes da apresentagao das propostas. 

0 Decreta-lei 2.300/86 nao abrigava a regra que possibilita aos demais 

interessados, alem dos convocados pela unidade administrativa, participagao no 

competit6rio. Com a Lei de Licitagoes de 1993, permaneceu a faculdade de 

escolha de urn minima de interessados para serem convocados pela 

Administragao a participarem da disputa, nao sendo necessaria que sejam 

cadastrados previamente. Mas, agora, a Lei admite o comparecimento 

espontaneo de quaisquer outros interessados, pais que tern a Administragao a 

obrigagao de, alem de convidar urn minima de tres, estender aos cadastrados na 

especialidade a possibilidade de participagao, a partir da afixagao do instrumento 

convocat6rio em local apropriado. 

A Lei exige, para as que comparecem sem terem sido convidados, que ja 

sejam cadastrados na correspondents especialidade, isso porque 

presumivelmente o terceiro, que nao requereu a inscrigao no cadastre, nao possui 

interesse em participar da licitagao. 

Interessante e a posigao adotada par Celso Antonio Bandeira de Mello no 

particular, in ver bis: "entendemos, todavia, que mesmo as nao cadastrados, 

simetricamente ao disposto em relagao a tomada de pregos, terao direito a 

disputar o convite se, tomando conhecimento dele, requererem o cadastramento 

no prazo estabelecido em relagao aquela modalidade licitat6ria (tres dias antes do 

recebimento das propostas)". 
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A publicidade, no caso do convite, e minima. Limita-se a afixac;ao, em local 

proprio da repartic;ao, de c6pia do instrumento de convocac;ao feita aos que foram 

chamados pela Administrac;ao. 0 prazo entre a afixac;ao da convocac;ao e a data 

do recebimento das propostas e de 5 dias uteis [art. 21, § 2°, V], ao contrario do 

que ocorre com as demais modalidades em que os dias se contam corridos. 

TIP OS DE LICIT ACAO 

0 tipo de licitac;ao nao deve ser confundido com modalidade de licitac;ao. 

Tipo e o criteria de julgamento utilizado pela Administrac;ao para selec;ao da 

proposta mais vantajosa. Modalidade e procedimento. Os tipos de licitac;ao mais 

utilizados para o julgamento das propostas sao os seguintes: 

Menor Prec;o 

Criteria de selec;ao em que a proposta mais vantajosa para a Administrac;ao 

e a de menor prec;o. E utilizado para compras e servic;os de modo geral. Aplica-se 

tambem na aquisic;ao de bens e servic;os de informatica quando realizada na 

modalidade convite. 

Quando for adotado este tipo de licitac;ao, e recomendavel que, no inicio do 

processo licitat6rio, a Administrac;ao efetue um levantamento de prec;os internes e 

externos, objetivando definir parametro que permita verificar a compatibilidade 

entre o prec;o ofertado e os respectivos custos. 

Alguns fatores poderao ser especificados no edital/convite, como: 

Qualidade: podera ser definida como o conjunto de caracteristicas e 

propriedades do produto ou servigo, referentes a habilidade em satisfazer 

as necessidades do objeto licitado. 

Prazo: e o tempo de demora para a execuc;ao e a entrega do objeto 

licitado; e essencial que fique explicita, no julgamento, a influencia deste 

fa tor. 
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A regra geral e a escolha do menor prazo para entrega, aliado ao menor 

prec;o. Portanto, sera considerado vencedor o licitante que apresentar proposta de 

acordo com as especificac;oes do edital ou convite, e ofertar o menor prec;o. 

Melhor Tecnica 

Criteria de selec;ao em que a proposta mais vantajosa para a Administrac;ao 

e escolhida com base em fatores de ordem tecnica. E usado exclusivamente para 

servic;os de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaborac;ao 

de projetos, calculos, fiscalizac;ao, supervisao e gerenciamento e de engenharia 

consultiva em geral, e em particular, para elaborac;ao de estudos tecnicos 

preliminares e projetos basicos e executives. 

Tecnica e Prec;o 

Neste tipo de licitac;ao, ap6s a qualificac;ao (habilitac;ao) abrem-se as 

propostas tecnicas, que serao avaliadas e classificadas de acordo com os criterios 

do edital, definidos com a maior clareza e objetividade possiveis. A classificac;ao 

dos proponentes sera feita com base na media ponderada das valorizac;oes das 

propostas tecnicas e de prec;o, e de acordo com os pesos preestabelecidos. E 
obrigat6rio na contratac;ao de bens e servic;os de informatica, nas modalidades 

tomada de prec;os e concorrencia. 

PRAZOS PARA AS LICITACOES 

Existe urn prazo minima para que as licitac;oes sejam publicadas e seja 

realizado o evento ou a entrega das propostas, cada modalidade possui seu limite. 

Para a concorrencia, o prazo pode ser de 45 (quarenta e cinco) dias, 

quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou 

quando a licitac;ao for do tipo melhor tecnica, ou tecnica e prec;o; podendo ser de 

trinta dias quando nao houver empreitada integral ou tecnica ou tecnica e prec;o. 
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Na tomada de prego o prazo deve ser de 30 (trinta) dias quando a licitagao 

for do tipo melhor tecnica ou tecnica e prego ou de 15 (quinze) dias quando nao 

exigir. 

E na modalidade de convite, o prazo e de cinco dias uteis. 

DISPENSA DE LICITACOES 

0 Artigo 24 da Lei 8666/93 (Lei das Licitagoes), preve a dispensa de 

licitagao quando a contratagao nao exceder os seguintes valores: 

PARA OBRAS E SERVI<;OS DE ENGENHARIA: 

• Para a Administragao Direta (todos os Ministerios, todas as 

Secretarias) ate R$ 15.000,00 

• Para a Administragao lndireta (empresas de economia mista) ate R$ 

30.000,00 

PARA OUTROS SERVI<;OS E COMPRAS: 

• Para a Administragao Direta (todos os Ministerios, todas as 

Secretarias) ate R$ 8.000,00 

• Para a Administragao lndireta (empresas de economia mista) ate R$ 

16.000,00 

A Administragao, ao inves de usar a Dispensa de Licitagao podera utilizar

se do Convite, da Tomada de Pregos ou ainda da Concorrencia, uma vez que os 

valores acima mencionados nao ultrapassam o valor das modalidades. Em 

qualquer caso aplica-se sempre a seguinte regra, referindo-se aos valores 

mencionados para as modalidades de licitagao: o maior substitui sempre o menor 

e o menor nunca podera substituir o maior. 
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QUEM NAO PODE PARTICIPAR DA LICITACAO? 

Nao podem participar, direta ou indiretamente, da licitagao, da execugao da 

obra, da prestagao dos servigos e do fornecimento de bens necessaries a obra ou 

servigos: 

• o autor de projeto basico ou executive, pessoa flsica ou juridica; 

• a empresa, isoladamente ou em cons6rcio, de responsavel pela 

elaboragao de projeto basico ou executive ou da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco par cento) do capital com direito a voto, ou controlador, 

responsavel tecnico ou subcontratado; 

• o servidor dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou 

responsaveis pela licitagao. 

Considera-se participagao indireta a existencia de qualquer vinculo de 

natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista entre o autor do 

projeto, pessoa flsica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, 

fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes 

necessaries. Esse entendimento e extensive aos membros da comissao de 

licitagao. 

E permitido ao autor do projeto a participagao na licitagao de obra ou 

servigos, ou na execugao, apenas na qualidade de consultor ou tecnico, desde 

que nas fungoes de fiscalizagao, supervisao ou gerenciamento, e exclusivamente 

a servigo da Administragao. 

RESPONSA VEIS PELA LICITACAO 

A comissao de licitagao e criada pela Administragao com a fungao de 

receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relatives ao 

cadastramento de licitantes e as licitagoes nas modalidades de concorrencia, 

tomadas de pregos e convite. 
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Pode ser permanente e especial. Sera permanente quando a designa9ao 

abranger a realizaC(aO de licita96es por periodo determinado de no maximo doze 

meses. Sera especial quando for o caso de licita96es especificas. 

E constituida por, no minimo, tres membros, sendo pelo menos dois deles 

servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos 6rgaos da 

Administra9ao responsaveis pela licitaC(ao. 

A investidura dos membros das comissoes permanentes nao pode exceder 

a urn ano. Quando da renova9ao da comissao para o periodo subseqOente, e 

possivel a recondu9ao parcial desses membros. A lei nao admite apenas a 

recondu9ao da totalidade. 

Os membros da comissao de licita9ao respondem solidariamente pelos atos 

praticados, salvo se posi9ao individual divergente estiver devidamente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver sido tomada a 

decisao. 

Nas pequenas unidades administrativas a na falta de pessoal disponivel, 

em carater excepcional e s6 em convite, a comissao pode ser substituida por 

servidor designado para esse fim. 

PROCEDIMENTO DA LICITACAO 

Conforme as li96es de Hely Lopes Meirelles, o procedimento da LicitaC(ao 

"inicia-se na repartiC(ao interessada com a abertura de processo em que a 

autoridade competente determina sua realizaC(ao, define seu objeto e indica os 

recursos habeis para a despesa. Essa e a fase interna da licitaC(ao, a qual se 

segue a fase externa, que se desenvolve atraves dos seguintes atos, nesta 

sequencia: edital ou convite de convoca9ao aos interessados; recebimento da 

documenta9ao e propostas; habilita9ao dos licitantes; julgamento das propostas; 

adjudicaC(ao e homologaC(ao". 
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E possfvel classificar as etapas do procedimento licitat6rio em interna e 

extern a. 

ETAPAINTERNA 

A etapa interna do procedimento relative as licitac;oes publicas, desenvolve

se no ambito da Administrac;ao e observara a seguinte sequencia de atos 

preparat6rios: 

• Solicitac;ao expressa do setor requisitante interessado, com 

indicac;ao de sua necessidade; 

• Aprovac;ao da autoridade competente para infcio do processo 

licitat6rio, devidamente motivada e analisada sob a 6tica da 

oportunidade, conveniencia e relevancia para o interesse publico; 

• Estimativa do valor da contratac;ao, mediante comprovada pesquisa 

de mercado; 

• lndicac;ao de recursos orc;amentarios para fazer face a despesa; 

• Verificac;ao da adequac;ao orc;amentaria e financeira, em 

conformidade com a Lei de responsabilidade Fiscal, quando for o 

caso; 

• Elaborac;ao de projeto basico, obrigat6rio em caso de obras e 

servic;os; 

• Definic;ao da modalidade e do tipo de licitac;ao a serem adotados. 

Durante a etapa interna da licitac;ao, a Administrac;ao tera a oportunidade de 

corrigir falhas porventura verificadas no procedimento, sem precisar anular atos 

praticados. Exemplo: inobservancia de dispositivos legais, estabelecimento de 

condic;oes restritivas, ausencia de informac;oes necessarias, entre outras faltas. 
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ETAPA EXTERNA 

Na etapa externa desenvolvem-se os atos destinados a selecionar o 

contratante e a proposta mais vantajosa e segue a seguinte sequencia: 

1. Fase de DIVULGA<;AO: 

Nesta fase, a Administrac;ao, procura os meios legais; divulgando seu 

interesse e objetivo atraves de publicac;oes federais, estaduais e municipais, onde 

constam o objeto a ser licitado, valor, datas e areas de atuac;ao. 

Conforme o Art. 21. Os avisos contendo resume dos editais devem, alem de 

serem publicadas em sua repartic;ao, deverao ser publicadas com antecedencia, 

ao menos uma vez da seguinte forma : 

• No Diario Oficial, quando se tratar de 6rgao ou entidade da 

Administrac;ao Publica Federal; 

• No Diario Oficial do Estado quando feita por 6rgao ou entidade da 

Administrac;ao Publica Estadual ou Municipal; 

• No jornal diario de grande circulac;ao no Estado, e se houver, no 

municipio e ou na regiao, podendo ampliar a divulgac;ao para outros 

meios, caso desejem urn maior numero de participantes. 

Assim, notamos que depende de cada 6rgao ou entidade a forma de 

divulgac;ao e a quantidade de concorrentes que poderao a vir participar do 

processo de licitac;ao. 

2. Fase de PROPOSI<;AO (formulac;ao de propostas pelos interessados) 

Esta e a fase onde os interessados, informam sobre o objeto da licitac;ao, 

adquirem os editais que contem detalhes e informac;oes sobre o objeto licitado. 

Nesta a proponente, busca meios de obter informac;oes mais detalhadas sobre o 

projeto ou a obra a ser executada. Podendo ser exigido como parte do processo 
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da proposta tecnica a exigencia de conhecimento, com visitas tecnicas com 

engenheiros, aos locais a serem executadas as obras ou o projeto. 

Existe uma grande dificuldade de se elaborar uma proposta adequada tanto 

aos seus interesses quanta ao da Administragao Publica. Podem-se citar algumas 

justificativas, tais como: pouco tempo para estudo dos projetos e elaboragao do 

orgamento; falta de projetos complementares; deficiencia de informagoes e 

especificagoes incompletas e orgamento do edital incomplete. 

Quanta ao pouco tempo, a Lei 8666 define o prazo minima para abertura 

das propostas, e nao o maximo, sendo legalmente possivel aumentar o tempo 

para elaboragao das propostas. A dificuldade dos 6rgaos Publicos em estender 

esse prazo esta na necessidade de inicio e conclusao da obra dentro do mesmo 

ana; no cronograma de desembolso e na disponibilidade de recursos, pais uma 

obra nao e uma mercadoria que se compra em uma prateleira, ela requer tempo 

para se obter. 

A escassez de tempo nao e urn problema somente dos licitantes. Os 

engenheiros da Administragao Publica que preparam os projetos, especificagoes e 

orgamento tambem nao dispoem de grandes prazos para realizarem seus 

trabalhos. Cabe aos participantes de licitagoes publicas comunicarem oficialmente 

a Comissao de Licitagao qualquer erro do Edital, para que as devidas providencias 

sejam tomadas. Nesta fase e onde existe 

3. Fase de HABILITA<;AO 

A Administragao verifica se os interessados possuem condigoes de 

satisfazer as obrigagoes que pretendem assumir. 

A empresa que deseja participar de uma licitagao publica deve adquirir, o 

mais breve possivel, o edital de licitagao, que estara disponivel na unidade 

administrativa a partir do primeiro dia de divulgagao. 
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Como edital em maos, devemos ler atentamente todo o edital, verificar as 

exigencias para a participa<;ao; como certid6es e cadastros de 6rgaos Municipais, 

Estaduais ou Federais. 

Alguns documentos que sao retirados de forma eletronica, sao os mais 

perigosos, por estes possuirem uma validade limitada, e em todo o edital existe 

urn limite para a emissao e validade destes. Precisamos estar atentos aos 

problemas relacionados aos 6rgaos emissores destes, pois existindo alguma 

paralisa<;ao em algum 6rgao Publico, Estadual e Federal, poderc~ impedir ou 

dificultar a participa<;ao da empresa, necessitando de recursos juridicos para que 

sejam aprovados caso estejam fora da validade. 

4. Fase de JULGAMENTO 

0 julgamento feito pelo poder Administrativo, sempre analisa de forma 

conclusiva OS documentos inseridos pelos proponentes. Esta fase e a que tras 

mais recursos, pois e onde somos analisados pelo hist6rico de cada empresa. 

Nesta fase os concorrentes estao sempre dispostos a analisar a capacidade 

tecnica de cada empresa. 

5. Fase de DELIBERAQAO 

Nesta fase a Administra<;ao estara analisando e definindo valores para as 

propostas apresentadas pelos concorrentes. A resposta da licita<;ao ocorre em urn 

prazo determinado e e encaminhado para todos os participantes, caso nao aja 

recurso referente a decisao da comissao de licita<;ao o resultado sera publicado 

em Diario Oficial. 

PARTICIPANDO DA LICITACAO 

Qualquer empresa pode participar de uma licita<;ao (Micro, Pequena, Media 

ou de grande porte e ate pessoa fisica), para tanto, deve retirar o edital onde se 

encontram as regras do certame, verificar se tern requisitos para tal, e, tern que 
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comprovar documentalmente para efeitos de habilitac;ao o exigido no Art. 27 da Lei 

8666/93 conforme segue: 

I. Sua habilitac;ao juridica, 

II. Sua regularidade fiscal, 

Ill. Sua qualificac;ao economica financeira, 

IV. Sua qualificac;ao tecnica, 

HABILITA<;AO JURfDICA (ART. 28 DA LEI 8666/93) 

Para toda as licitac;oes, alguns documentos sao necessaries : 

• Cedula de identidade, quando se tratar de pessoa fisica participando 

da licitac;ao. 

• Registro comercial, no caso de empresa individual. 

• Ato constitutive (contrato social inicial, quando a empresa foi 

formada), estatuto ou contrato social em vigor (alterac;oes do 

contrato social) devidamente registrado na Junta Comercial ou 

Cart6rio competente em se tratando de sociedade comerciais Ltda., 

ou ME. 

• No caso de sociedades par ac;oes (asS/A), Ato Constitutive e demais 

alterac;oes acompanhado de documentos de eleic;ao de seus 

administradores, devidamente registrado na Junta Comercial e com 

publicac;ao em Jornal Diario. 

• I nscric;ao do A to Constitutive, no caso de Sociedades Civis, 

acompanhada de prova da diretoria em exercicio. 

• Decreta de autorizac;ao, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no Pais, e ato ou registro ou 

autorizac;ao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, 

quando a atividade assim o exigir. 
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• Declaragao sabre penas da Lei que, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do Art. 7° da Constituigao Federal, que a empresa nao 

possui em seu quadro permanente, menores de 16 e 18 anos 

trabalhando em servigos noturnos, perigosos ou insalubres e nao 

possui menores de 14 anos trabalhando na empresa (autorizado 

neste caso, como aprendiz), havendo nesta condigao, devera ser 

declarado (salvo na condigao de aprendiz). 

REGULARIDADE FISCAL PARA HABILITA<;AO (ART. 29 DA LEI 8666/96) 

• Prova de inscrigao no CPF, para participantes como pessoas ffsicas I 

Prova de inscrigao no CNPJ/MF, para participantes como pessoa 

jurfdica. 

• Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes, Estadual ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicflio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatfvel com o objeto 

social. 

• Prova de regularidade de tributos para com a Fazenda Federal 

atraves da Certidao de Quitagao de Tributos e Contribuigoes 

Federais e da Certidao da Dfvida Ativa da Uniao, e Prova de 

Regularidade de Tributos Estaduais e Municipais, da sede da matriz 

da Licitante. 

• Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS). Demonstrando 

atraves de Certidoes Negativas situagao regular no cumprimento dos 

encargos sociais institufdos por lei (dentro do prazo de validade). 

QUALIFICA<;AO ECONOMICO-FINANCEIRA: (Art. 31) 

• Balango patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo exercfcio 

social, ja exigfveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituigao por 
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balancetes ou balan«;os provis6rios, podendo ser atualizados por 

Indices oficiais quando encerrados a mais de 3 (tres) meses da data 

de apresenta«;ao da proposta; 

• Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurfdica, ou de execu«;ao patrimonial, 

expedida no domicflio da pessoa ffsica; 

• Garantia, nas mesmas modalidades e criterios previstos no "caput" e 

§ 1° do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (urn por cento) do valor 

estimado do objeto da contrata«;ao. 

QUALIFICA<;AO TECNICA: (Art. 30) 

• Registro ou inscri«;ao na entidade profissional competente; 

• Comprova«;ao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e 

compatfvel em caracterfsticas, quantidades e prazos com o objeto da 

licita«;ao, e indica«;ao das instala«;6es e do aparelhamento e do 

pessoal tecnico adequados e disponfveis para a realiza«;ao do objeto 

da licita«;ao, bern como da qualifica«;ao de cada urn dos membros da 

equipe tecnica que se responsabilizara pelos trabalhos; 

• Comprova«;ao, fornecida pelo 6rgao licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de 

todas as informa«;6es e das condi«;6es locais para o cumprimento 

das obriga«;6es objeto da licita«;ao; 

• Prova de atendimento de requisites previstos em Lei especial, 

quando for o caso. 

Quando a empresa resolve participar da licita«;ao, alguns detalhes sao 

muito importante para a prepara«;ao das propostas de Habilita«;ao, Tecnica e de 

Pre«;o, inicia-se, entao a analise de todas as especifica«;oes e projetos anexados. 

Todas as duvidas tecnicas deverao ser retiradas diretamente com o autor ou 

engenheiro responsavel pelo projeto basico. Caso seja observado algum erro no 
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projeto ou especificagao, a Comissao de Licitagoes devera ser comunicada 

oficialmente por escrito, para que corrija o edital e comunique a todos os 

participantes. 

0 licitante deve marcar uma visita ao local da obra, de preferencia 

acompanhado de urn engenheiro da Administragao que tenha participado da 

elaboragao do Projeto Basico. Muitos empreiteiros irresponsaveis s6 vao ao local 

da obra ap6s a assinatura do contrato, ficando sujeitos a surpresas desagradaveis 

no decorrer da obra. 

Juntamente com a preparagao da proposta tecnica, caso a empresa tenha 

uma assessoria juridica, a empresa iniciara a preparagao da habilitagao juridica: 

declaragoes em papel timbrado, numero de capias autenticadas, certidoes 

negativas, atualizagao cadastral e outros. Esta fase e a maior causa de 

desclassificagao das empresas participantes. 

Sera verificado se o 6rgao Publico exige urn cadastramento antecipado 

para participagao de obras publicas, neste caso devera estar atento para que nao 

se solicite documentos desnecessarios, como cadastros em 6rgaos que podem 

ser substituidos por outros ja existentes; esta e uma falha grave, e faz com que 

algumas empresas realizem desnecessariamente novos cadastros. Alguns 

documentos exigidos pelos 6rgaos Publicos podem ser substituidos por outros 

documentos. 

ENTREGA DAS PROPOSTAS 

Este e o memento em que a empresa precisa estar mais atenta, seja 

referente a horario de entrega e abertura das propostas. 

Em toda licitagao existem tres fases distintas: 

1. Abertura dos envelopes contendo documentos para habilitagao 

2. Abertura dos envelopes contendo as propostas tecnicas. 

3. Abertura dos envelopes contendo as propostas de prego. 
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Ao iniciar a abertura das propostas, a comissao de licitac;ao apresenta aos 

participantes os envelopes entregues e assegura a inviolabilidade destes. Comec;a 

a abertura das Habilitac;oes, a comissao inicia a analise dos documentos 

apresentados e fornece aos participantes as Habilitac;oes, ja analisadas para que 

sejam analisadas por todos os presentes do certame, permitindo desta forma uma 

analise mais precisa da documentac;ao apresentada. 

E importante frisar que na fase da habilitac;ao, esta sendo julgada a 

idoneidade da pessoa jurfdica (empresa) ou da pessoa ffsica. Quando houver uma 

inabilitac;ao, compreende-se que, tanto a pessoa ffsica quando a pessoa jurfdica, 

nao possuem idoneidade para contratar com a Administrac;ao somente para 

aquela licitac;ao. Se a inabilitac;ao for por motivos relevantes (uma declarac;ao 

defeituosa, a apresentac;ao de urn determinado documento dubio, etc.), devera o 

participante de o certame contestar imediatamente, uma vez que a Administrac;ao 

nao pode e nao deve deixar de lado o interesse publico (permitir o maior numero 

de participantes para que seja selecionada a proposta mais vantajosa). Por outro 

lado, e vedada a introduc;ao posterior de documento ou informac;ao que deveria 

constar originariamente da proposta. Portanto, a falta de urn documento, inabilita 

sumariamente o concorrente e a falta de informac;ao que deveria constar da 

proposta desclassifica o concorrente. 

Uma situac;ao interessante e que, nem sempre a validade dos documentos, 

esta de acordo com as especificac;oes do edital, alguns editais estipulam que os 

documentos apresentados nao podem possuir mais de sessenta dias de emissao 

e que outros nao podem espirar em trinta dias, filtrando mais a participac;ao dos 

interessados. A exigemcia feita, por esta validade, esta apoiada no tempo em que 

a comissao pode levar para que se analise os resultados e os recursos que 

poderao ser apresentados pelos participantes. 

Outro ponto que deve ser bern analisado e a indicac;ao do representante 

legal da empresa (lndicac;ao de Representante Legal - Anexo 01) , neste caso; 

muitas empresas indicam, ou apenas pedem, para que alguem acompanhe a 
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abertura das propostas. Nesta situagao, se o representante nao tiver plenos 

poderes para se manifestar no certame, este pode ficar incapacitado de levantar 

questionamentos sobre os concorrentes, se isto ocorrer, a pessoa designada para 

acompanhar a abertura do processo, ficara apenas como observador, nao tendo 

poderes para levantar questionamentos sobre o processo licitat6rio. Muitas vezes 

as empresas nao relevam este fato, e deixam de reconhecer a firma do 

representante legal; nesta situagao o participante desta, estara impossibilitado de 

qualquer manifestagao seja a favor ou contra os participantes. 

Alguns 6rgaos Administrativos exigem dos seus participantes, na 

qualificagao economica financeira (Modele de Capacidade Financeira - Anexo 2) 

os seguintes itens : 

• LC - Liquidez Corrente = Ativo Circulante sobre Passive Circulante, 

igual ou superior a 1 ,5. 

• GE - Grau de Endividamento = Endividamento Total sobre Ativo 

Total igual ou inferior a 0,50. 

• LG- indice de Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo 

Prazo sobre Passive Circulante + Exigfvel a Longo Prazo, igual ou 

superior a 1 ,5. 

• PL - Patrimonio Uquido devera ser igual ou superior a um valor 

determinado, quando houver a participagao em mais de um lote 

conforme os editais, este valor devera ser a soma dos lotes em que a 

empresa participara. 

Ap6s a analise da proposta da Habilitagao, nao havendo questionamento de 

nenhum participante a comissao, inicia a proxima fase, a da abertura das 

propostas tecnicas. Caso haja algum questionamento sobre a falta de algum 

documento ou quanta a veracidade deste, a comissao relata na ata, e inicia-se 

uma analise deste; sendo uma situac;ao em que haja a possibilidade de 

desclassificagao, encerra-se a certame e a Comissao julgadora ira verificar os 
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questionamentos feitos pelo participants. Caso o fato seja considerado irrelevante 

a Comissao tern a autoridade de continuar com o processo licitat6rio. 

Na seguinte etapa, inicia-se a analise dos documentos da proposta tecnica, 

esta e a fase mais demorada do certame, e onde sao verificados os documentos 

referentes as qualificac;oes tecnicas, das empresas e dos responsaveis tecnicos. 

Nesta fase, sao verificados os documentos que comprovam a experiencia das 

empresas, algumas empresas na intenc;ao de melhorar sua classificac;ao, inserem 

comprovantes que nao se aplicam ao objeto da licitac;ao; este e o momenta em 

que os participantes mais experientes encontram as falhas das concorrentes. 

Como em toda licitac;ao de tecnica, a necessidade de comprovac;ao da 

experiencia e a que vale mais pontes, alguns processes exigem que a 

documentac;ao apresentada seja comprovada com a Certidao de Acervo Tecnico 

(CA T's), onde o documento e reconhecido pelo Conselho Regional especifico 

(como exemplo o CREA- Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura). Esta 

fase e sempre bern analisada pelos participantes do certame pois, alem de 

identificar a qualificac;ao dos concorrentes, consegue-se estimar uma nota para a 

propria empresa; desta forma tem-se uma ideia de como a empresa estara entre 

os concorrentes. 

Ap6s estas etapas, da mesma forma que na habilitac;ao, a Comissao 

veri fica se ha q uestionamentos, como anteriormente, caso haja, estes sao 

inseridos em ata, ap6s todos os participantes do certame realizarem sua opiniao e 

existindo a aprovac;ao de todos os participantes, estes assinam a Ata e a 

Comissao encerra o certame e passa para uma fase interna onde os responsaveis 

pelo projeto da Licitac;ao irao analisar as Propostas. 

Ap6s o periodo definido pela comissao, normalmente consta no edital e 

pode variar de uma semana ate mais trinta dias, dependendo da complexidade do 

projeto ou do tamanho da obra a ser executada. A Comissao divulga a cada 

participants a classificac;ao de cada empresa e determina a data da abertura da 

proposta de prec;os. 
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Ao receber a avalia9ao da Comissao, as empresas tern cinco dias uteis 

para entrar com recursos, nesta fase, conta muito o momenta em que foram 

analisadas as propostas das empresas concorrentes, muitos solicitam uma analise 

detalhada dos motivos os quais a empresa teve sua nota reduzida. Pais em uma 

Licita9ao do tipo Tecnica e Pre9o uma nota inferior pode significar a 

desclassifica9ao da empresa. 

A comissao tern o direito de aceitar ou nao o questionamento das 

empresas, normalmente informa os metodos que foram utilizados para a 

determina9ao dessas notas, pais no edital sempre consta os quesitos e como sao 

julgados os itens do edital, como a pontua9ao por experiencia de trabalho 

apresentado pelas empresas, tempo de experiencia, entre outros. 

Nao havendo nenhum recurso pendente, e todos estejam aprovados a 

Comissao inicia na data determinada a abertura das propostas de preyOS. Nesta 

fase as propostas de pre9os sao abertas e e feita a classifica9ao das empresas 

participantes conforme a media proposta pelo edital. Essa sendo a ultima fase, 

torna-se dificil eliminar urn concorrente. Ap6s o concentimento de todos os 

participantes do certame a Ata final e finalizada e a Comissao realiza a divulga9ao 

da vencedora pelos meios de comunica9ao preestabelecidos. 

0 licitante classificado em primeiro Iugar assume, perante a Administra9ao, 

uma qualidade que nao pode ser desprezada e que efetivamente gera direitos que 

precisam ser respeitados. 0 participante seguinte tern a expectativa de ser 

contratado e o direito cristalino de nao ser preterido. Em suma, o seguinte tern a 

expectativa de direito de ser contratado, que podera se concretizar ou nao, mas 

jamais podera ser exigido. Far-se-a contrato com o licitante classificado a seguir 

se o vencedor nao aceitar o contrato, retirando-se a proposta, desde que 

obedecidas as mesmas condi9oes constantes na proposta do primeiro 

classificado. 
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DESCLASSIFICACAO E CONSEQUENCIAS DE UMA PROPOSTA MAL 

ELABORADA 

A Comissao s6 podera desclassificar propostas par criterios objetivos 

preestabelecidos. 0 procedimento licitat6rio nao admite que, na fase do 

julgamento da proposta, alguma delas seja desclassificada par motives subjetivos 

incomprovados e apenas referidos a base do ouvir dizer. Dominam a materia os 

princfpios da igualdade entre os licitantes, da vincula9ao ao edital, ou ao convite, e 

do julgamento objetivo. A expedi9ao do convite ja implica habilita9ao do 

convidado. Na fase de julgamento das propostas, os concorrentes estao igualados 

pela anterior qualifica9ao e nao ha mais Iugar para considera96es de natureza 

subjetiva. 0 julgamento e ato vinculado e tude 0 que possa levar a 
desclassifica9ao da proposta havera que ser claramente justificado. 

Podemos dizer que pre9o excessive e aquele que esta muito acima do que 

e praticado no mercado ou do registro de pre9os para o objeto de licita9ao; e 

preyO inexequfvel e aquele de valor significativamente baixo, denotando que 0 

licitante nao tera condi96es de cumprir o que se propoe. 

Uma proposta mal elaborada prejudica nao s6 o interesse publico, como 

tambem o licitante. Se o vencedor apresentou urn pre9o muito baixo e se recusar 

a assinar o contrato ou nao honra-lo, ele fica impedido de participar de licita9ao 

publica par dais anos, alem de prejudicar a imagem da empresa. 

Podemos resumir as consequencias em tres situa96es distintas: or9amento 

muito alto e perda da licita9ao; desclassificayao par falhas na proposta ou pre9o 

muito baixo e prejufzo para a empresa. 

Assim notamos a importancia dos processes Licitat6rios que sao realizados 

pela Administra9ao, a qualifica9ao dos participantes, esta cada vez mais exigente, 

assim como o mercado de trabalho; nao basta ter ema empresa ou ser urn 

profissional formado, precisamos ter experiencia e nos dedicar e ampliar nossas 
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experiencias e conhecimentos, tornando-se mais competitive e capacitado para o 

mercado nacional e internacional. 
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ANEXOS 



Modelo 01 

Modelo de lndica<;ao de Representante Legal 

INDICACAO DO REPRESENT ANTE 

LICIT ANTE 

REF: EDITAL DE LICITA<;AO MODALIDADE CONCORRENCIA N° 000/2007 

OBJETO: 

38 

LOCALE DATA 

Pela presente, fica designado o Sr.(a). --------------' portador (a) 

do R.G. n.0 e do CPF n. 0 a representar a 

empresa _________ , inscrita no CNPJ n. 0 
----------' na licitayao 

supra mencionada. 

Outorgamos poderes para praticar todos os atos necessaries, inclusive acordar, renunciar, 

discordar transigir, sanear eventuais falhas nos termos do edital, receber a devoluyao dos 

documentos e compromete-se a zelar pelo gerenciamento e manutenyao do registro do endereyo, 

conforme artigo 32, paragrafo 1°, inciso Ill da Lei Estadual n.0 15.340/06. 

Atenciosamente, 

Nome do Responsavel Legal pela Licitante: 

Assinatura do Responsavel Legal pela Licitante: 
Firma reconhecida 

Endereyo e telefone para cantata: 
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Modelo 02 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

(devera ser anexado o Balanc;o do ultimo Exercicio Social Exigivel) 

_________________________ e ____________________________ __ 

REPRESENT ANTE LEGAL CONTADOR 

Infra assinados, declaramos que as demonstrac;oes abaixo correspondem a real situac;ao 
financeira da 

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA 

SAO AS DEMONSTRA<;OES: 

A) iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILc) 

AC 
I LC = ------- = 

PC 

B) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) 

ET 
GE= ------- = 

AT 

C) iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

AC+RL 

I LG = --=-----==-=-- = 
PC+ EL 

REPRESENTANTELEGAL 
Nome 
W de registro perante o 6rgao 

VALORES iNDICE 

CONTADOR 
Nome 
W de registro perante o CRC 


