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Diretoria-Geral de Compras e Licitação

Pretende-se com as orientações aqui registradas disponibilizar um ma-
terial de apoio e consulta, e assim, unificar o meio pelo qual tramitam e são 
processadas as solicitações de compras.

Buscou-se de forma clara e objetiva trazer alguns conceitos básicos, prin-
cípios basilares relacionados ao procedimento licitatório, critérios e procedi-
mentos relacionados às compras públicas e assuntos correlatos que possam 
auxiliar na seleção das propostas mais vantajosas para a Administração Pú-
blica. 

Salienta-se que este manual não tem a pretensão de substituir estudos 
plenos e aprofundados da Lei de Licitações, Instruções Normativas a respeito 
do assunto, legislações pertinentes e suas alterações, tampouco decisões do 
TCU e demais órgãos de controle, mas possui o propósito de servir como um 
instrumento de orientação.

As atualizações deste manual serão realizadas constantemente, com o 
objetivo de adequá-lo continuamente às normas regentes, conquistando-se 
resultados cada vez mais positivos e eficientes.

APRESENTAÇÃO
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PREFEITURA DE CAMPO GRANDE6

Diferentemente do que ocorre no âmbito privado, onde as empresas, enti-
dades privadas e pessoas físicas escolhem livremente como farão suas com-
pras ou com quem contratarão seus serviços, a Administração Pública - em 
todas as esferas de governo - não possui essa liberdade quando necessita 
adquirir determinado produto ou contratar serviço, pois deve sempre pautar 
seus atos pela estrita observância das disposições normativas, visando o in-
teresse público.

Assim, a legislação elegeu a licitação como meio para realizar contrata-
ções públicas. 

De forma simplista e resumida, a licitação é um procedimento adminis-
trativo que permite que a Administração Pública e suas entidades adquiram 
produtos e contratem serviços com igualdade de oportunidades entre aqueles 
que desejam contratar com o município, refletindo na melhor escolha dentre 
o universo de fornecedores.

1. O QUE É LICITAÇÃO
COMPRAS E SERVIÇOS

PRIVADO PÚBLICO

TOTAL LIBERDADE
DE ESCOLHA

POR QUE CONTRATAR
(INTERESSE PÚBLICO)

PARA QUE CONTRATAR

O QUE CONTRATAR

VINCULADO À LEI

Vamos então entender um pouco sobre as diferentes modalidades de licita-
ção e sobre os princípios que devem ser sempre observados!
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De forma abrangente, este é um compilado das principais normas aplicá-
veis às licitações no âmbito do município de Campo Grande, organizadas em 
ordem alfabética por assunto e contemplando o sítio eletrônico que pode ser 
utilizado para sua consulta.

A existência desta tabela possui caráter informativo e não exclui a aplica-
ção de outras normas ao caso concreto, sendo que cada caso deve ser anali-
sado individualmente.

1.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

TEMA NORMA LINK PARA CONSULTA

AGÊNCIA DE PROPAGANDA
LEI Nº 12.232 DE 29, DE ABRIL 

DE 2010

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/_Ato2007-2010/2010/

Lei/L12232.htm

ANTICORRUPÇÃO - RESPON-

SABILIDADE ADMINISTRATIVA E 

CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO 

DE 2013

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/_ato2011-2014/2013/

lei/l12846.htm
DECRETO MUNICIPAL Nº 13.159 

DE 18 DE MAIO DE 2017

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/
DECRETO Nº 13.377, DE 21 DE 

DEZEMBRO DE 2017

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/

CONCESSÃO E PERMISSÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREI-

RO DE 1995

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/leis/L8987compilada.

htm

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS OU NÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 

26 DE MAIO DE 2017

https://www.comprasgover-

namentais.gov.br/index.php/

legislacao/instrucoes-norma-

tivas/760-instrucao-norma-

tiva-n-05-de-25-de-maio-

-de-2017
ELABORAÇÃO E CONTROLE DE 

ORÇAMENTOS E BALANÇOS  

(LEI ORÇAMENTÁRIA)

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO 

DE 1964

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/LEIS/L4320.htm

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
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PREFEITURA DE CAMPO GRANDE8

GESTÃO E UTILIZAÇÃO DOS RE-

CURSOS DE TECNOLOGIA DA IN-

FORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

DO MUNCÍPIO (AGETEC)

DECRETO MUNICIPAL Nº 13.141, 

DE 25 DE ABRIL DE 2017

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
LEI Nº 8.429 DE 02 DE JUNHO 

DE 1992

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/LEIS/L8429.htm
INSTITUIÇÃO DA CENTRAL MUNI-

CIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

- CECOM (ATUAL DICOM)

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.148, 

DE 31 DE JANEIRO DE 2005

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/

ME, EPP E MEI
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 

14 DEZEMBRO DE 2006

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DO PODER EXECUTIVO MUNICI-

PAL

LEI Nº 5.796 DE 03, DE JANEIRO 

DE 2017

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEM-

BRO DE 2004

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/_Ato2004-2006/2004/

Lei/L11079.htm
PARCERIAS ENTRE A ADMINIS-

TRAÇÃO PÚBLICA E AS ORGANI-

ZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO 

DE 2014

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/_Ato2011-2014/2014/

Lei/L13019.htm

PESQUISA DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 

20 DE ABRIL DE 2017

h t t p : / / i m p r e n s a n a c i o n a l .

gov.br/materia/-/asset_pu-

b l i s h e r / K u j r w 0 T Z C 2 M b /

content/ id/20175705/do-

1-2017-04-24-instrucao-nor-

mativa-n-3-de-20-de-abril-

-de-2017-20175670

PREGÃO

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO 

DE 2002

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/LEIS/2002/L10520.htm
PRESENCIAL: DECRETO MUNI-

CIPAL Nº 9.623, DE 18 DE MAIO 

2006

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/

ELETRÔNICO: DECRETO MUNICI-

PAL Nº 9.337, DE 29 DE JULHO 

DE 2005

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/

COM RECURSOS FEDERAIS: DE-

CRETO Nº 5.504, DE 5 DE AGOS-

TO DE 2005

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/_Ato2004-2006/2005/

Decreto/D5504.htm

PROCESSO ADMINISTRATIVO
LEI Nº 9.784, DE 29, DE JANEIRO 

DE 1999

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/LEIS/L9784.htm

TEMA NORMA LINK PARA CONSULTA
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REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO MUNICIPAL Nº 12.480, 

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/
DECRETO MUNICIPAL Nº 12.804 

DE 12 DE JANEIRO DE 2016

http://apl04.pmcg.ms.gov.

br:8080/leisweb/

RESPONSABILIDADE DOS PRE-

FEITOS E VEREADORES

DECRETO-LEI Nº 201, DE 27 DE 

FEVEREIRO DE 1967

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/Decreto-Lei/Del0201.

htm

RESPONSABILIDADE FISCAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 

4 DE MAIO DE 2000

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/leis/LCP/Lcp101.htm

TODAS AS MODALIDADES LICI-

TATÓRIAS

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, DE 5 DE 

OUTUBRO DE 1988

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/constituicao/constitui-

caocompilado.htm
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 

DE 1993

http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/LEIS/L8666cons.htm

TEMA NORMA LINK PARA CONSULTA
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PREFEITURA DE CAMPO GRANDE10

Todo processo licitatório deve ser norteado por princípios, que são os ali-
cerces, os fundamentos das licitações. Neste tópico veremos os princípios 
mais relevantes da licitação. São eles:

1.2. PRINCÍPIOS

PRINCÍPIOS

1 SEGREGAÇÃO
DAS FUNÇÕES

Reflete a necessidade da Administração Pública em dividir as 
funções entre os seus agentes públicos para que eles não exerçam 
atividades conflitantes entre si, desempenhando tarefas diferen-
tes, de modo que cada fase seja executada por pessoas e setores 
independentes.

2 MOTIVAÇÃO Este princípio determina que a Administração Pública deve 
justificar as razões que a levaram a praticar determinado ato ou 
tomar determinada decisão. Todo ato administrativo deve sempre 
ser explicado, expondo os fundamentos de fato e de direito que 
levaram a sua realização, pois somente por meio dos atos motiva-
dos é que se pode verificar se as condutas administrativas estão 
atendendo aos princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade e 
proporcionalidade.
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3 LEGALIDADE Este princípio vincula os licitantes e a Administração Pública às 
regras estabelecidas nas normas em vigor. Só poderá ser realizado 
aquilo que está previsto no ordenamento jurídico.
“Na Administração não há liberdade nem vontade pessoal. Enquan-
to na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
autoriza. (Hely Lopes Meirelles)

4 IMPESSOALIDADE Estabelece que a Administração Pública deve atuar com imparciali-
dade na defesa do interesse público, buscando satisfazer tão 
somente o interesse da coletividade, sem que haja qualquer 
distinção de tratamento.

3 LEGALIDADE Este princípio vincula os licitantes e a Administração Pública às 
regras estabelecidas nas normas em vigor. Só poderá ser realizado 
aquilo que está previsto no ordenamento jurídico.
“Na Administração não há liberdade nem vontade pessoal. Enquan-
to na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
autoriza. (Hely Lopes Meirelles)

4 IMPESSOALIDADE Estabelece que a Administração Pública deve atuar com imparciali-
dade na defesa do interesse público, buscando satisfazer tão 
somente o interesse da coletividade, sem que haja qualquer 
distinção de tratamento.

3 LEGALIDADE Este princípio vincula os licitantes e a Administração Pública às 
regras estabelecidas nas normas em vigor. Só poderá ser realizado 
aquilo que está previsto no ordenamento jurídico.
“Na Administração não há liberdade nem vontade pessoal. Enquan-
to na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
autoriza. (Hely Lopes Meirelles)

4 IMPESSOALIDADE Estabelece que a Administração Pública deve atuar com imparciali-
dade na defesa do interesse público, buscando satisfazer tão 
somente o interesse da coletividade, sem que haja qualquer 
distinção de tratamento.

5 MORALIDADE
E PROBIDADE 

Segundo o TCU, a conduta dos licitantes e dos agentes públicos 
tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons 
costumes e as regras da boa administração.

6 PUBLICIDADE Este princípio visa garantir a transparência dos atos praticados 
pela Administração Pública, por meio da publicação nos meios de 
comunicação oficiais e em jornais de grande circulação, permitindo 
que qualquer interessado tenha acesso às licitações públicas. 
Dessa forma, a divulgação permite que seus atos produzam efeitos 
jurídicos.
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PREFEITURA DE CAMPO GRANDE12

5 MORALIDADE
E PROBIDADE 

Segundo o TCU, a conduta dos licitantes e dos agentes públicos 
tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons 
costumes e as regras da boa administração.

6 PUBLICIDADE Este princípio visa garantir a transparência dos atos praticados 
pela Administração Pública, por meio da publicação nos meios de 
comunicação oficiais e em jornais de grande circulação, permitindo 
que qualquer interessado tenha acesso às licitações públicas. 
Dessa forma, a divulgação permite que seus atos produzam efeitos 
jurídicos.

5 MORALIDADE
E PROBIDADE 

Segundo o TCU, a conduta dos licitantes e dos agentes públicos 
tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons 
costumes e as regras da boa administração.

6 PUBLICIDADE Este princípio visa garantir a transparência dos atos praticados 
pela Administração Pública, por meio da publicação nos meios de 
comunicação oficiais e em jornais de grande circulação, permitindo 
que qualquer interessado tenha acesso às licitações públicas. 
Dessa forma, a divulgação permite que seus atos produzam efeitos 
jurídicos.

7 EFICIÊNCIA Consiste na busca pelo melhor desempenho nas atuações e 
atribuições da Administração Pública, objetivando a promoção da 
celeridade no desenvolvimento dos procedimentos de compras, 
conjugada, especialmente, com a economicidade e razoabilidade.

8 VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO

Obriga a Administração Pública e os licitantes a observarem as 
normas e condições estabelecidas no ato convocatório (edital). 
Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no 
instrumento de convocação.

7 EFICIÊNCIA Consiste na busca pelo melhor desempenho nas atuações e 
atribuições da Administração Pública, objetivando a promoção da 
celeridade no desenvolvimento dos procedimentos de compras, 
conjugada, especialmente, com a economicidade e razoabilidade.

8 VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO

Obriga a Administração Pública e os licitantes a observarem as 
normas e condições estabelecidas no ato convocatório (edital). 
Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no 
instrumento de convocação.



O 
QU

E 
É 

LI
CI

TA
ÇÃ

O

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE 13

9 ISONOMIA Decorre direto do princípio da Impessoalidade e visa assegurar a 
igualdade de condições a todos os licitantes (tratamento isonômi-
co). É requisito essencial para garantir a paridade de oportunidades 
em todos os procedimentos licitatórios.

10 VANTAJOSIDADE Intimamente ligado aos princípios da eficiência e da economicida-
de, este princípio determina a busca por contratações mais 
vantajosas, considerando a economia e a qualidade do que será 
licitado.

11 JULGAMENTO
OBJETIVO

Este princípio é baseado em critérios e parâmetros concretos, 
precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, 
que afastam quaisquer subjetivismos quando da análise da 
documentação.

9 ISONOMIA Decorre direto do princípio da Impessoalidade e visa assegurar a 
igualdade de condições a todos os licitantes (tratamento isonômi-
co). É requisito essencial para garantir a paridade de oportunidades 
em todos os procedimentos licitatórios.

10 VANTAJOSIDADE Intimamente ligado aos princípios da eficiência e da economicida-
de, este princípio determina a busca por contratações mais 
vantajosas, considerando a economia e a qualidade do que será 
licitado.

11 JULGAMENTO
OBJETIVO

Este princípio é baseado em critérios e parâmetros concretos, 
precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, 
que afastam quaisquer subjetivismos quando da análise da 
documentação.

9 ISONOMIA Decorre direto do princípio da Impessoalidade e visa assegurar a 
igualdade de condições a todos os licitantes (tratamento isonômi-
co). É requisito essencial para garantir a paridade de oportunidades 
em todos os procedimentos licitatórios.

10 VANTAJOSIDADE Intimamente ligado aos princípios da eficiência e da economicida-
de, este princípio determina a busca por contratações mais 
vantajosas, considerando a economia e a qualidade do que será 
licitado.

11 JULGAMENTO
OBJETIVO

Este princípio é baseado em critérios e parâmetros concretos, 
precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, 
que afastam quaisquer subjetivismos quando da análise da 
documentação.

9 ISONOMIA Decorre direto do princípio da Impessoalidade e visa assegurar a 
igualdade de condições a todos os licitantes (tratamento isonômi-
co). É requisito essencial para garantir a paridade de oportunidades 
em todos os procedimentos licitatórios.

10 VANTAJOSIDADE Intimamente ligado aos princípios da eficiência e da economicida-
de, este princípio determina a busca por contratações mais 
vantajosas, considerando a economia e a qualidade do que será 
licitado.

11 JULGAMENTO
OBJETIVO

Este princípio é baseado em critérios e parâmetros concretos, 
precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, 
que afastam quaisquer subjetivismos quando da análise da 
documentação.
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PREFEITURA DE CAMPO GRANDE14

As modalidades de licitação são geralmente definidas em razão do valor 
do futuro contrato e/ou da complexidade do objeto. A exceção é o pregão, 
escolhido em razão do bem ou serviço a ser licitado.

Confira os principais detalhes:

1.3.  MODALIDADES LICITATÓRIAS

CONVITE

LEILÃOLei
8666
/1993

CONCURSO
CONCORRÊNCIA

TOM
ADA DE PREÇO

PREGÃO

Lei 
10520
/2002
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BASE LEGAL Art. 22, § 1º da Lei 8.666/93

Não

• Melhor técnica **
• Técnica e preço **
• Menor preço
• Maior lance ou oferta

É cabível para qualquer valor, sendo obrigatória para objetos 
de grande vulto econômico (acima de R$ 3.300.000,00, para 
obras e serviços de engenharia e acima de R$ 1.430.000,00, 
para os demais objetos)*

Quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital

Mínimo de 45 dias corridos (nos tipos de licitação melhor 
técnica, técnica e preço ou regime de execução do objeto por 
empreitada integral) ou mínimo de 30 dias corridos (nos 
demais casos)

• Procedimento mais formal e detalhado
• Geralmente utilizada para contratações de grande valor e/ou 
quando o objeto a ser licitado é complexo, necessitando de 
uma análise ainda mais criteriosa do administrador

* Valores atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018 
** Tipos utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente
intelectual (Art. 46, Lei 8.666/93)  

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na 
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto. 
A concorrência também é utilizada, independentemente do 
valor estimado para: 
• Contratações em que seja adotado o regime de empreitada 
integral
• Compra ou alienação de bens imóveis
• Concessões de direito real de uso
• Serviços ou obras públicas
• Parcerias público-privadas
• Licitações internacionais
• Registros de preços

TIPO 
(CRITÉRIO DE JULGAMENTO)

CABIMENTO

VALOR

QUEM PODE PARTICIPAR

INTERVALO MÍNIMO ENTRE O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
E ENTREGA DE ENVELOPES

OBRIGATÓRIO CADASTRO 
PRÉVIO

PECULIARIDADES

CONCORRÊNCIA
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BASE LEGAL Art. 22, § 2º, da Lei 8.666/93

Sim

• Melhor técnica **
• Técnica e preço **
• Menor preço

É cabível para objetos de vulto econômico intermediário (até 
R$ 3.300.000,00, para obras e serviços de engenharia e até de 
R$ 1.430.000,00, para os demais objetos)*

Interessados  devidamente cadastrados ou que atenderem às 
condições exigidas para cadastramento até 3 (três) dias 
antes da data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação

Mínimo de 30 dias corridos (nos tipos de licitação melhor 
técnica ou técnica e preço) ou mínimo de 15 dias corridos 
(menor preço)

O cadastramento exigido se refere à análise prévia da 
situação da empresa, por meio da verificação de sua habilita-
ção jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-fi-
nanceira e qualificação técnica

* Valores atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018  
** Tipos utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual (Art. 46, Lei 8.666/93)  

Modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem às condições exigidas para 
cadastramento até 3 (três) dias antes da data do recebimento 
das propostas, observada a necessária qualificação

TIPO 
(CRITÉRIO DE JULGAMENTO)

CABIMENTO

VALOR

QUEM PODE PARTICIPAR

INTERVALO MÍNIMO ENTRE O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
E ENTREGA DE ENVELOPES

OBRIGATÓRIO CADASTRO 
PRÉVIO

PECULIARIDADES

TOMADA DE PREÇOS
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BASE LEGAL Art. 22, §4º, da Lei 8.666/93

Não

Proposta mais vantajosa

Não possui limite

Quaisquer interessados que atenderem às exigências do edital

Mínimo de 45 dias corridos, mas a Administração Pública pode 
estender esse prazo, se necessário, em razão da complexidade 
do trabalho

• Não tem nada a ver com o concurso destinado à contratação 
de pessoal para o serviço público
• Comissão Julgadora do Concurso: É nomeada previamente, 
especialmente para tal fim, e deve ser integrada por pessoas de 
reconhecido conhecimento do objeto da licitação, sendo que 
essas pessoas poderão ser servidores públicos ou não (Art. 51, 
§5º)
• A elaboração do objeto licitado ocorrerá antes da seleção da 
proposta mais vantajosa, ou seja,  ele será entregue PRONTO
• O autor do projeto se obriga a ceder os direitos relativos ao seu 
trabalho à Administração Pública, que poderá utilizá-lo para o 
fim previsto no Edital de licitação
• O preço a ser pago ao vencedor (prêmio ou remuneração) é 
previamente definido no edital e não ofertado pela licitante em 
sua proposta
• Com o pagamento do prêmio ou remuneração, a licitação se 
encerra e não existe uma contratação
• O próprio vencedor não poderá participar de uma futura 
licitação para executar o projeto, podendo apenas realizar 
consultoria ou auxiliar na fiscalização da execução desse 
trabalho

* Valores atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018  
** Tipos utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual (Art. 46, Lei 8.666/93)  

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalhos que exijam uma criação intelectual, como 
trabalhos técnicos, científicos, artísticos e projetos arquitetôni-
cos, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital.

O prêmio ou remuneração aos vencedores possui caráter de 
incentivo e não de pagamento aos serviços prestados

TIPO 
(CRITÉRIO DE JULGAMENTO)

CABIMENTO

VALOR

QUEM PODE PARTICIPAR

INTERVALO MÍNIMO ENTRE O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
E ENTREGA DE ENVELOPES

OBRIGATÓRIO CADASTRO 
PRÉVIO

PECULIARIDADES

CONCURSO



M
AN

UA
L 

D
E 

CO
M

PR
AS

 P
Ú

BL
IC

AS
 G

OV
ER

N
AM

EN
TA

IS

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE18

BASE LEGAL Art. 22, §3º, da Lei 8.666/93

Não - PARA CONVIDADOS
Sim - PARA OS DEMAIS INTERESSADOS

Menor preço

É cabível para objetos de pequeno vulto econômico (até R$ 
330.000,00, para obras e serviços de engenharia e até de R$ 
176.000,00 para os demais objetos)*

• Interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 
• Também podem participar demais interessados desde que 
previamente cadastrados na correspondente especialidade e 
que tenham manifestado seu interesse em participar com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 
das propostas 

Mínimo de 5 dias ÚTEIS

• É a modalidade de licitação mais simples
• A princípio, o convite deverá contar com no mínimo três licitan-
tes qualificados, ou seja, em condições de contratar
• IMPORTANTE: O Tribunal de Contas da União já decidiu que, não 
se obtendo esse número legal de propostas, impõe-se a 
repetição do ato, convocando-se outros possíveis interessados, 
a fim de garantir a legitimidade do certame

* Valores atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018  
** Tipos utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual (Art. 46, Lei 8.666/93)  

Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela Administração Pública, a qual 
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especiali-
dade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas

TIPO 
(CRITÉRIO DE JULGAMENTO)

CABIMENTO

VALOR

QUEM PODE PARTICIPAR

INTERVALO MÍNIMO ENTRE O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
E ENTREGA DE ENVELOPES

OBRIGATÓRIO CADASTRO 
PRÉVIO

PECULIARIDADES

CONVITE
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BASE LEGAL Art. 22, §5º da Lei 8.666/93

Não

Maior lance ou oferta

Qualquer bem móvel até o limite de R$ 1.430.000,00 (art.17, § 
6º da Lei 8.666/93)*

Quaisquer interessados

Mínimo de 15 dias corridos

• Modalidade escolhida não pelo valor, mas pelo seu objeto
• O leilão pode ser realizado por leiloeiro oficial ou por servidor 
designado pela Administração Pública
• Os bens arrematados serão:
- Pagos à vista, ou
- Pagos inicialmente no percentual não inferior a 5% (cinco por 
cento) e o restante após a assinatura da ata, conforme percen-
tuais e valores estipulados no edital

* Valores atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018  
** Tipos utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual (Art. 46, Lei 8.666/93)  

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer 
o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação

TIPO 
(CRITÉRIO DE JULGAMENTO)

CABIMENTO

VALOR

QUEM PODE PARTICIPAR

INTERVALO MÍNIMO ENTRE O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
E ENTREGA DE ENVELOPES

OBRIGATÓRIO CADASTRO 
PRÉVIO
PECULIARIDADES

LEILÃO
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BASE LEGAL • Lei Federal nº 10.520/2002
• Decreto Municipal nº 9.623/2006 (presencial)
• Decreto Municipal nº 9.337/2005 (eletrônico)
• Lei 8.666/93 (subsidiariamente)

Sim - para o Pregão Eletrônico
Não - para o Pregão Presencial

Menor preço

Não possui limite

Quaisquer interessados que atenderem às exigências do 
edital

Mínimo de 8 dias ÚTEIS

• Bem ou serviço comum, para fins de Pregão, é aquele que pode 
ser adquirido no mercado sem maior dificuldade, havendo 
multiplicidade de fornecedores e de simples especificação, 
cujos padrões de qualidade e desempenho possam ser 
objetivamente definidos no edital
• O Pregoeiro é o responsável pela condução da licitação na 
modalidade Pregão, que possui uma equipe de apoio, sendo 
todos escolhidos e designados por decreto dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação
• Diverso do que ocorre em outras modalidades, no pregão, as 
propostas e os lances realizados pelos fornecedores antece-
dem à análise da documentação, sendo desta forma um 
procedimento mais célere
• Há duas formas de realização de pregão: o pregão presencial 
(em que é marcada uma data para que os fornecedores 
apresentem suas propostas e sucessivamente deem seus 
lances verbais) e o pregão eletrônico (realizado por meio da 
plataforma eletrônica)
• A realização do Pregão Presencial somente é admitida de 
forma justificada, nos casos em que for inviável a utilização do 
sistema eletrônico
• A declaração do vencedor ocorre quando apurado, na ordem 
de classificação, um licitante com melhor proposta, que atenda 
aos requisitos de habilitação
• No pregão são vedadas as seguintes exigências: garantia de 
proposta, aquisição do edital pelos licitantes como condição 
para participação no certame e pagamento de taxas e emolu-
mentos

* Valores atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018  
** Tipos utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual (Art. 46, Lei 8.666/93)  

Modalidade de licitação utilizada para fornecimento de bens 
e serviços comuns aplicáveis a qualquer valor estimado de 
contratação, sendo a modalidade alternativa ao convite, 
tomada de preços e concorrência. É a mais utilizada 
atualmente

TIPO 
(CRITÉRIO DE JULGAMENTO)

CABIMENTO

VALOR

QUEM PODE PARTICIPAR

INTERVALO MÍNIMO ENTRE O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
E ENTREGA DE ENVELOPES

OBRIGATÓRIO CADASTRO 
PRÉVIO

PECULIARIDADES

PREGÃO
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BASE LEGAL • Lei Federal nº 10.520/2002
• Decreto Municipal nº 9.623/2006 (presencial)
• Decreto Municipal nº 9.337/2005 (eletrônico)
• Lei 8.666/93 (subsidiariamente)

Sim - para o Pregão Eletrônico
Não - para o Pregão Presencial

Menor preço

Não possui limite

Quaisquer interessados que atenderem às exigências do 
edital

Mínimo de 8 dias ÚTEIS

• Bem ou serviço comum, para fins de Pregão, é aquele que pode 
ser adquirido no mercado sem maior dificuldade, havendo 
multiplicidade de fornecedores e de simples especificação, 
cujos padrões de qualidade e desempenho possam ser 
objetivamente definidos no edital
• O Pregoeiro é o responsável pela condução da licitação na 
modalidade Pregão, que possui uma equipe de apoio, sendo 
todos escolhidos e designados por decreto dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação
• Diverso do que ocorre em outras modalidades, no pregão, as 
propostas e os lances realizados pelos fornecedores antece-
dem à análise da documentação, sendo desta forma um 
procedimento mais célere
• Há duas formas de realização de pregão: o pregão presencial 
(em que é marcada uma data para que os fornecedores 
apresentem suas propostas e sucessivamente deem seus 
lances verbais) e o pregão eletrônico (realizado por meio da 
plataforma eletrônica)
• A realização do Pregão Presencial somente é admitida de 
forma justificada, nos casos em que for inviável a utilização do 
sistema eletrônico
• A declaração do vencedor ocorre quando apurado, na ordem 
de classificação, um licitante com melhor proposta, que atenda 
aos requisitos de habilitação
• No pregão são vedadas as seguintes exigências: garantia de 
proposta, aquisição do edital pelos licitantes como condição 
para participação no certame e pagamento de taxas e emolu-
mentos

* Valores atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018  
** Tipos utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual (Art. 46, Lei 8.666/93)  

Modalidade de licitação utilizada para fornecimento de bens 
e serviços comuns aplicáveis a qualquer valor estimado de 
contratação, sendo a modalidade alternativa ao convite, 
tomada de preços e concorrência. É a mais utilizada 
atualmente

TIPO 
(CRITÉRIO DE JULGAMENTO)

CABIMENTO

VALOR

QUEM PODE PARTICIPAR

INTERVALO MÍNIMO ENTRE O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
E ENTREGA DE ENVELOPES

OBRIGATÓRIO CADASTRO 
PRÉVIO

PECULIARIDADES
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PREFEITURA DE CAMPO GRANDE22

A REGRA  É LICITAR!

De acordo com a Lei de Licitações e, para atingir aos objetivos através da 
aplicação dos pricípios que já foram vistos, em regra, a Administração Pública 
deve adquirir bens e serviços por meio de PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, a fim 
de se evitar atos de improbidade administrativa e dar transparência às com-
pras públicas.

Porém, existem 03 (três) exceções em que poderão haver aquisições sem 
a realização de licitação. São os casos de Licitação Dispensada, Licitação Dis-
pensável e Licitação Inexigível (art. 17, 24 e 25 da Lei 8.666/93, respectiva-
mente).

1.4. EXCEÇÕES AO DEVER DE LICITAR
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A chamada “licitação dispensada” se aplica basicamente às hipóteses de 
alienação de bens pertencentes à Administração Pública. Estas hipóteses for-
mam um rol TAXATIVO previsto no artigo 17 da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 

O que a lei dispensa é apenas o procedimento da licitação, sendo obriga-
tórios, ainda, a existência do interesse público devidamente justificado, a au-
torização legislativa (quando se tratar de bens imóveis) e a avaliação do bem.

Dispensa de licitação ocorre quando, mesmo havendo viabilidade de com-
petição e, portanto, sendo possível, em tese, a licitação, a legislação faculta 
a sua dispensa em situações excepcionais. O rol previsto no artigo 24 é TA-
XATIVO e prevê todas as hipóteses que justificariam a dispensa da licitação.  
Vejamos algumas hipóteses:

1.4.1. LICITAÇÃO DISPENSADA

1.4.2. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL

LIMITE MÁXIMO DE VALOR (atualizado pelo Decreto nº 9.412/2018)

ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA

COMPRAS E
OUTROS SERVIÇOS

Consórcio público.
Sociedade de economia mista.
Empresa pública.
Autarquias ou fundações 
qualificadas como agências 
executivas.

R$ 66.000,00 R$ 35.200,00

R$ 33.000,00Demais órgãos e entidades. R$ 17.600,00

DISPENSA POR PEQUENO VALOR (art. 24, I e II)
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PREFEITURA DE CAMPO GRANDE24

IMPORTANTE: O limite é por elemento de despesa, que pode 
ser utilizado durante o exercício financeiro por cada entidade 
da administração indireta (limite individual) ou pela adminis-
tração direta (limite compartilhado entre todas as Secretarias).

Nos autos do processo deverá existir a comprovação dos FATOS que de-
terminam a situação de emergência ou calamidade pública, por meio das se-
guintes condições, que devem ser atendidas cumulativamente:

DISPENSA EM RAZÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚ-
BLICA (art. 24, IV) 

Ocorrência
de situação

de emergência
ou calamidade

pública

Necessidade
de urgência no
atendimento
da situação

Existência
de risco

à segurança
de pessoas,

obras, serviços,
equipamentos
e outros bens,

públicos ou
particulares

Limitação da
contratação
emergencial

à parcela
necessária ao
atendimento
da situação
emergencial

ou calamitosa

+ +

+
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O prazo de vigência contratual é de, no máximo, 180 dias, 
IMPRORROGÁVEIS. Durante este período, a Administração  
Pública deve providenciar a licitação na modalidade cabível 
para contratação do objeto, caso ainda seja necessário.

A motivação dos atos do gestor na correta aplicação da dispensa de lici-
tação por emergência é de extrema importância, e deve compreender, SEM 
EXCEÇÃO, os seguintes itens: 

Descrição deta-
lhada de todas as 

circunstâncias 
fáticas

Documentos que 
caracterizam a 
situação emer-

gencial

Compatibilidade 
dos preços  apre-
sentados com os 

preços praticados 
no mercado
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PREFEITURA DE CAMPO GRANDE26

É considerada deserta a licitação na qual não há o comparecimento de 
nenhum licitante.

Caso isto ocorra, antes de aplicar o dispositivo que permite a aquisição por 
meio de dispensa, o órgão licitante deverá verificar se o instrumento convo-
catório trouxe alguma exigência responsável pelo desinteresse dos fornece-
dores (exigência de habilitação, característica do objeto ou alguma cláusula 
restritiva responsável pelo desinteresse); caso identifique, deverá retificar e 
reabrir a licitação (reabertura integral do prazo e publicação do novo edital). 

Entretanto, se o órgão não localizar nenhuma cláusula restritiva, deverá 
atender a três requisitos necessários para a dispensa da licitação. São eles:

LICITAÇÃO DESERTA (art. 24, V) 

Deverá ter existido licitação anterior na 
qual não compareceu nenhum licitante 
(ausência total de interessados).

Deverá comprovar que, repetir a 
licitação, causaria prejuízos para a 
Administração Pública.

Deverá manter todos os requisitos e exi-
gências do edital que resultou deserto 
(nada pode ser mudado).

1
2

3
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A Adminstração Pública pode locar imóveis utilizando a dispensa de licita-
ção, desde que atenda aos seguintes requisitos obrigatórios:

 
a) necessidade do imóvel para desempenho das atividades principais ad-
ministrativas demonstrando o vínculo entre as atividades desenvolvidas e 
a missão principal do orgão; 
b) adequação de um determinado imóvel para satisfação das necessida-
des administrativas; e
c) compatibilidade do preço do aluguel com os parâmetros do mercado 
(avaliação prévia da SEMADUR).

LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ART. 24, X)

A licitação inexigível está relacionada com as situações em que será inviá-
vel a competição. Isso ocorre quando há apenas um fornecedor para o objeto 
ou quando este é único ou ainda por se tratar de um serviço ou profissional 
considerado singular.

 Nesses casos, será impossível a licitação, pois não haverá como confron-
tar as situações para que se obtenham parâmetros que demonstrem qual 
situação seria mais favorável para a Administração Pública. O artigo 25 da Lei 
8.666, traz um rol não taxativo, ou seja, EXEMPLIFICATIVO. Logo, o que deve 
ser observado é o caso concreto, pois poderá haver situações não previstas 
nesse artigo, mas que, por suas características, ensejarão a licitação inexigí-
vel.

Algumas hipóteses:

EXCLUSIVIDADE DO FORNECEDOR (Art. 25, I)

A licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição para 
aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser forneci-

1.4.3. LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
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dos por produtor, empresa ou representante comercial EXCLUSIVO, vedada a 
preferência de marca. Em outras palavras, é cabível nos casos em que só exis-
te uma empresa ou um particular que poderá ser contratado para fornecer o 
objeto que a Administração Pública necessita.

A comprovação desta exclusividade deve ser feita por meio de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 
licitação, ou pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes do local em que se realizou a obra ou serviço.

NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO (Art. 25, II)

Para contratação direta de serviço técnico, é necessário o atendimento 
simultâneo de 03 (três) requisitos:

a) Estar previsto no art. 13 da Lei de Licitações;
b) Possuir natureza singular (serviço diferenciado, não usual).
c) Referir-se à profissionais ou empresas de notória especialização. O 
contratado deve deter conhecimento/atuação profunda e especializada 
naquela área específica, possuir qualificação acima do padrão comum/
normal de profissionais daquele setor.
OBS: Não é admitida a contratação de serviço de publicidade por inexigi-

bilidade de licitação. 

CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS (Art. 25, III)

A contratação de artistas de qualquer setor por inexigibilidade de licitação 
somente pode ser viabilizada mediante a consagração do profissional pela 
crítica especializada ou pela opinião pública.
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A justificativa do preço é obrigatória e deve ser realizada, preferencialmen-
te, da seguinte forma: 

1. No caso de dispensa, apresentação de, no mínimo, três cotações válidas 
de empresas do ramo ou justificativa circunstanciada, se não for possível ob-
ter essa quantidade mínima. 

2. No caso de inexigibilidade, comparação com, no mínimo, três notas fis-
cais/contratos demonstrando os preços praticados pelo fornecedor junto às 
outras instituições públicas ou privadas.

1.4.4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO
NA DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE

IMPORTANTE: Com exceção das dispensas em razão do valor, 
todas as outras hipóteses, assim como as situações de ine-
xigibilidade devem ser instruídas com JUSTIFICATIVA que de-
monstre a razão da escolha do fornecedor. 
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• Para contagem de prazos: exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

• Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente do órgão.

1.5. PRAZOS NOS PROCEDIMENTOS
 LICITATÓRIOS

MODALIDADE PUBLICIDADE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

Convite Mínimo de 05 dias úteis Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

RESPOSTA

03 dias úteis

03 dias úteisT o m a d a 
de Preços

MENOR PREÇO
Mínimo de 15 dias corridos.
MELHOR TÉCNICA E TÉCNICA E 
PREÇO
Mínimo de 30 dias corridos

Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura.
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

03 dias úteisConcorrência REGIME DE EMPREITADA INTE-
GRAL, MELHOR TÉCNICA E TÉC-
NICA E PREÇO
Mínimo de 45 dias corridos
MENOR PREÇO E DEMAIS CASOS 
(EX.: ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS)
Mínimo de 30 dias corridos

Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

03 dias úteisLeilão Mínimo de 15 dias corridos Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

03 dias úteisConcurso Mínimo de 45 dias corridos Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

24 horas após o 
recebimento

Pregão
Eletrônico

Mínimo de 08 dias úteis IMPUGNAÇÃO
Licitantes ou qualquer cidadão: 02 dias úteis 
antes da abertura
ESCLARECIMENTOS
Licitantes ou qualquer cidadão: 03 dias úteis 
antes da abertura

24 horas após o 
recebimento

Pregão
Presencial

Mínimo de 08 dias úteis Licitantes ou qualquer cidadão: 02 dias úteis 
antes da abertura

RECURSO CONTRARRAZÕES

02 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

02 dias úteis a contar da 
comunicação

RESPOSTA

05 dias úteis

05 dias úteis05 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

05 dias úteis a contar da 
comunicação

05 dias úteis05 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

05 dias úteis a contar da 
comunicação

05 dias úteis05 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

05 dias úteis a contar da 
comunicação

05 dias úteis05 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

05 dias úteis a contar da 
comunicação

05 dias úteisManifestação imediata e motiva-
da da intenção de recorrer e 
apresentação das razões por es-
crito em 03 dias corridos

03 dias contados do 
término do prazo do 
recorrente

05 dias úteisManifestação imediata e motiva-
da da intenção de recorrer e 
apresentação das razões por es-
crito em 03 dias corridos

03 dias contados do 
término do prazo do 
recorrente
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MODALIDADE PUBLICIDADE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

Convite Mínimo de 05 dias úteis Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

RESPOSTA

03 dias úteis

03 dias úteisT o m a d a 
de Preços

MENOR PREÇO
Mínimo de 15 dias corridos.
MELHOR TÉCNICA E TÉCNICA E 
PREÇO
Mínimo de 30 dias corridos

Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura.
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

03 dias úteisConcorrência REGIME DE EMPREITADA INTE-
GRAL, MELHOR TÉCNICA E TÉC-
NICA E PREÇO
Mínimo de 45 dias corridos
MENOR PREÇO E DEMAIS CASOS 
(EX.: ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS)
Mínimo de 30 dias corridos

Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

03 dias úteisLeilão Mínimo de 15 dias corridos Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

03 dias úteisConcurso Mínimo de 45 dias corridos Licitantes: 02 dias úteis antes da abertura
Qualquer cidadão: 05 dias úteis antes da 
abertura

24 horas após o 
recebimento

Pregão
Eletrônico

Mínimo de 08 dias úteis IMPUGNAÇÃO
Licitantes ou qualquer cidadão: 02 dias úteis 
antes da abertura
ESCLARECIMENTOS
Licitantes ou qualquer cidadão: 03 dias úteis 
antes da abertura

24 horas após o 
recebimento

Pregão
Presencial

Mínimo de 08 dias úteis Licitantes ou qualquer cidadão: 02 dias úteis 
antes da abertura

RECURSO CONTRARRAZÕES

02 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

02 dias úteis a contar da 
comunicação

RESPOSTA

05 dias úteis

05 dias úteis05 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

05 dias úteis a contar da 
comunicação

05 dias úteis05 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

05 dias úteis a contar da 
comunicação

05 dias úteis05 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

05 dias úteis a contar da 
comunicação

05 dias úteis05 dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou lavratura da ata

05 dias úteis a contar da 
comunicação

05 dias úteisManifestação imediata e motiva-
da da intenção de recorrer e 
apresentação das razões por es-
crito em 03 dias corridos

03 dias contados do 
término do prazo do 
recorrente

05 dias úteisManifestação imediata e motiva-
da da intenção de recorrer e 
apresentação das razões por es-
crito em 03 dias corridos

03 dias contados do 
término do prazo do 
recorrente
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1.6. PASSO A PASSO APLICÁVEL 
A TODAS AS MODALIDADES, 
DESDE A FASE INTERNA

ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR

O QUÊ? PARA QUE? POR 
QUÊ?
Apresentar as razões de 
interesse público que 
justificam a contratação 
pretendida, apontando 
explicitamente a finalidade 
pública a ser alcançada. Ou 
seja, antes de iniciar um 
processo para uma 
licitação, é preciso saber o 
quê se pretende contratar, 
qual será a destinação do 
objeto (para que) e porquê 
esse objeto é necessário 
para a Administração 
Pública

Contendo:
- Documento de oficializa-
ção da demanda
- Análise da viabilidade da 
contratação
- Plano de sustentação.
- Estratégia da contrata-
ção
- Análise de riscos

- A solicitação de padronização do 
objeto a ser licitado deverá ser 
enviada por e-mail (cpp.dicom@-
seges.campogrande.ms.gov.br) 
para a Divisão de Padronização, 
contendo a descrição do objeto que 
se pretende contratar e 3 (três) 
links de objetos que atendam às 
necessidades do Órgão deman-
dante, de marcas diferentes, 
sempre que possível
- A resposta será devolvida no 
tempo médio de 3 (três) dias úteis

Informando de forma clara, concisa e objetiva:
- A necessidade do órgão
- O objeto a ser contratado
- Justificativa da origem da estimativa (dados, estudos, informações 
concretas)
- Justificativa motivando o interesse público
- Dotação orçamentária
- Os critérios de aceitação do objeto
- A definição de métodos
- A estratégia de suprimento
- O cronograma físico-financeiro (se for o caso)
- Os deveres do contratado e do contratante
- Os procedimentos de fiscalização de gerenciamento do contrato
- O prazo de execução e de garantia (se for o caso)
- As sanções por inadimplemento (as sanções são inseridas no edital de 
acordo com a lei de regência da licitação pela Divisão de Editais da DICOM, 
independentemente de constar no Projeto básico ou TR)

- A reserva deverá conter assina-
tura dos responsáveis
- Nos casos de convênio e demais 
formas de repasse de recursos do 
Estado ou União para o Município, 
deve ser verificada a adequação 
do recurso ao objeto a ser licitado. 
A contratação de objeto com 
recurso inadequado causa nulida-
de da licitação e responsabilização 
a quem deu causa

AUTUAÇÃO DO 
PROCESSO
(vide capítulo 2.3)

PADRONIZAÇÃO 
DO OBJETO

REALIZAÇÃO DE 
PESQUISA DE 
PREÇOS
(vide capítulo 2.8)

ELABORAÇÃO 
DO PROJETO 
BÁSICO OU 
TERMO DE 
REFERÊNCIA

PAM/PPS E RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA

2 4 6

REMESSA À DICOM

8
3

IDENTIFICAÇÃO DA 
NECESSIDADE E 
APRESENTAÇÃO DA 
MOTIVAÇÃO ADMINIS-
TRATIVA

1 5 7

SECRETARIA OU ENTIDADE
SOLICITANTE
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ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR

O QUÊ? PARA QUE? POR 
QUÊ?
Apresentar as razões de 
interesse público que 
justificam a contratação 
pretendida, apontando 
explicitamente a finalidade 
pública a ser alcançada. Ou 
seja, antes de iniciar um 
processo para uma 
licitação, é preciso saber o 
quê se pretende contratar, 
qual será a destinação do 
objeto (para que) e porquê 
esse objeto é necessário 
para a Administração 
Pública

Contendo:
- Documento de oficializa-
ção da demanda
- Análise da viabilidade da 
contratação
- Plano de sustentação.
- Estratégia da contrata-
ção
- Análise de riscos

- A solicitação de padronização do 
objeto a ser licitado deverá ser 
enviada por e-mail (cpp.dicom@-
seges.campogrande.ms.gov.br) 
para a Divisão de Padronização, 
contendo a descrição do objeto que 
se pretende contratar e 3 (três) 
links de objetos que atendam às 
necessidades do Órgão deman-
dante, de marcas diferentes, 
sempre que possível
- A resposta será devolvida no 
tempo médio de 3 (três) dias úteis

Informando de forma clara, concisa e objetiva:
- A necessidade do órgão
- O objeto a ser contratado
- Justificativa da origem da estimativa (dados, estudos, informações 
concretas)
- Justificativa motivando o interesse público
- Dotação orçamentária
- Os critérios de aceitação do objeto
- A definição de métodos
- A estratégia de suprimento
- O cronograma físico-financeiro (se for o caso)
- Os deveres do contratado e do contratante
- Os procedimentos de fiscalização de gerenciamento do contrato
- O prazo de execução e de garantia (se for o caso)
- As sanções por inadimplemento (as sanções são inseridas no edital de 
acordo com a lei de regência da licitação pela Divisão de Editais da DICOM, 
independentemente de constar no Projeto básico ou TR)

- A reserva deverá conter assina-
tura dos responsáveis
- Nos casos de convênio e demais 
formas de repasse de recursos do 
Estado ou União para o Município, 
deve ser verificada a adequação 
do recurso ao objeto a ser licitado. 
A contratação de objeto com 
recurso inadequado causa nulida-
de da licitação e responsabilização 
a quem deu causa

AUTUAÇÃO DO 
PROCESSO
(vide capítulo 2.3)

PADRONIZAÇÃO 
DO OBJETO

REALIZAÇÃO DE 
PESQUISA DE 
PREÇOS
(vide capítulo 2.8)

ELABORAÇÃO 
DO PROJETO 
BÁSICO OU 
TERMO DE 
REFERÊNCIA

PAM/PPS E RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA

2 4 6

REMESSA À DICOM

8
3

IDENTIFICAÇÃO DA 
NECESSIDADE E 
APRESENTAÇÃO DA 
MOTIVAÇÃO ADMINIS-
TRATIVA

1 5 7

SECRETARIA OU ENTIDADE
SOLICITANTE
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DEFINIÇÃO DA 
MODALIDADE E DO 
TIPO DE LICITAÇÃO

• O Termo de Referência passa pela 
verificação realizada em conjunto 
pela Divisão de Análise Processual e 
Divisão de Editais, subordinadas à 
Gerência de Processamento das 
Licitações
• O Projeto Básico passa pela 
verificação da Gerência de Obras de 
Engenharia

Minutas elaboradas com base nas 
informações constantes do Termo 
de Referência ou Projeto Básico, que 
são parte integrante do edital, como 
anexos

• A fase externa de qualquer modalidade de licitação 
se inicia com a publicação do aviso de licitação, 
obedecendo aos prazos e a forma de divulgação 
determinados pela lei para cada modalidade, 
conforme artigo 21, da Lei 8.666/93 e art. 4º, V da 
Lei 10.520/2002
• A Gerência de Processamento das Licitações da 
DICOM conduzirá todo o procedimento licitatório, 
com exceção das licitações para obras e serviços de 
engenharia, que serão conduzidos pela Gerência de 
Obras de Engenharia
• Com a abertura da licitação é iniciado todo o 
procedimento, devendo ser observadas as suas 
fases, até o atingimento do seu fim, que é selecionar 
a melhor proposta para a Administração Pública
• Infelizmente, nem sempre esse fim é alcançado, 
podendo a licitação ter como resultado a deserção 
(quando não comparecem interessados) ou o 
fracasso (quando os interessados não conseguem 
atender as exigências previstas no edital)

Com o início da fase contratual, o 
órgão deve proceder a elaboração 
do contrato nos termos da minuta 
constante do edital e submetê-lo 
à análise da Procuradoria-Geral do 
Município para parecer e aprova-
ção, e posterior publicação do 
extrato contratual

A homologação é o 
reconhecimento, pela 
autoridade superior, 
da validade e da 
legalidade do 
p r o c e d i m e n t o 
licitatório realizado, o 
que implica afirmar 
que não há óbice à 
contratação

ANÁLISE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA OU 
PROJETO BÁSICO E 
ANEXOS

ELABORAÇÃO E 
JUNTADA DAS MINUTAS 
DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO (EDITAL 
OU CARTA-CONVITE) E 
DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

PUBLICAÇÃO DA 
LICITAÇÃO E PROCESSA-
MENTO DA LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 
ASSINATURA DA ATA 
DE REGISTRO DE 
PREÇOS (SOMENTE 
SRP)

ANÁLISE JURÍDICA DAS 
MINUTAS DO EDITAL, DO 
CONTRATO E DE 
ADENDOS

9 11 13
10 12

HOMOLOGAÇÃO DO 
CERTAME E PUBLICA-
ÇÃO DO RESULTADO

15
14

CONVOCAÇÃO DO 
ADJUDICATÁRIO E 
CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO

REMESSA À ORIGEM

17
16

DICOM
SECRETARIA OU
ENTIDADE 
SOLICITANTE
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DEFINIÇÃO DA 
MODALIDADE E DO 
TIPO DE LICITAÇÃO

• O Termo de Referência passa pela 
verificação realizada em conjunto 
pela Divisão de Análise Processual e 
Divisão de Editais, subordinadas à 
Gerência de Processamento das 
Licitações
• O Projeto Básico passa pela 
verificação da Gerência de Obras de 
Engenharia

Minutas elaboradas com base nas 
informações constantes do Termo 
de Referência ou Projeto Básico, que 
são parte integrante do edital, como 
anexos

• A fase externa de qualquer modalidade de licitação 
se inicia com a publicação do aviso de licitação, 
obedecendo aos prazos e a forma de divulgação 
determinados pela lei para cada modalidade, 
conforme artigo 21, da Lei 8.666/93 e art. 4º, V da 
Lei 10.520/2002
• A Gerência de Processamento das Licitações da 
DICOM conduzirá todo o procedimento licitatório, 
com exceção das licitações para obras e serviços de 
engenharia, que serão conduzidos pela Gerência de 
Obras de Engenharia
• Com a abertura da licitação é iniciado todo o 
procedimento, devendo ser observadas as suas 
fases, até o atingimento do seu fim, que é selecionar 
a melhor proposta para a Administração Pública
• Infelizmente, nem sempre esse fim é alcançado, 
podendo a licitação ter como resultado a deserção 
(quando não comparecem interessados) ou o 
fracasso (quando os interessados não conseguem 
atender as exigências previstas no edital)

Com o início da fase contratual, o 
órgão deve proceder a elaboração 
do contrato nos termos da minuta 
constante do edital e submetê-lo 
à análise da Procuradoria-Geral do 
Município para parecer e aprova-
ção, e posterior publicação do 
extrato contratual

A homologação é o 
reconhecimento, pela 
autoridade superior, 
da validade e da 
legalidade do 
p r o c e d i m e n t o 
licitatório realizado, o 
que implica afirmar 
que não há óbice à 
contratação

ANÁLISE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA OU 
PROJETO BÁSICO E 
ANEXOS

ELABORAÇÃO E 
JUNTADA DAS MINUTAS 
DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO (EDITAL 
OU CARTA-CONVITE) E 
DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

PUBLICAÇÃO DA 
LICITAÇÃO E PROCESSA-
MENTO DA LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 
ASSINATURA DA ATA 
DE REGISTRO DE 
PREÇOS (SOMENTE 
SRP)

ANÁLISE JURÍDICA DAS 
MINUTAS DO EDITAL, DO 
CONTRATO E DE 
ADENDOS

9 11 13
10 12

HOMOLOGAÇÃO DO 
CERTAME E PUBLICA-
ÇÃO DO RESULTADO

15
14

CONVOCAÇÃO DO 
ADJUDICATÁRIO E 
CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO

REMESSA À ORIGEM

17
16

DICOM
SECRETARIA OU
ENTIDADE 
SOLICITANTE
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1.7. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: 
FLUXOS NOS PROCEDIMENTOS LICITA-
TÓRIOS DAS MODALIDADES MAIS CO-
MUNS

1.7.1. PREGÃO ELETRÔNICO 

Vamos conhecer os fluxos contidos dentro da fase de processamento nos 
procedimentos licitatórios mais comuns:

Fase de divulgação 
do ato convocatório 

e impugnação do 
edital

Cadastramento 
prévio

Abertura da
Licitação Fase de lances Homologação da 

licitação

Fase de
julgamento da 

proposta

Adjudicação do 
objeto da licitação ao 
vencedor do certame

Fase de 
habilitação Fase recursal

Publicação
do Resultado
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1.7.2. PREGÃO PRESENCIAL

Fase de divulgação 
do ato convocatório 

e impugnação do 
edital

Abertura
da Licitação

Fase de
credenciamento

Fase de
julgamento das 

propostas

Homologação da 
licitação

Fase de lances
Adjudicação do 

objeto da licitação ao 
vencedor do certame

Fase de
habilitação Fase recursal

Publicação
do Resultado
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1.7.3. CONVITE

Fase de divulgação do ato 
convocatório (com afixa-
ção no mural e envio dos 
convites) e impugnação 

do edital

Abertura da
Licitação

Fase de
credenciamento

Fase de
habilitação

Publicação
do Resultado

Fase recursal
Adjudicação e

Homologação da
licitação

Fase de
julgamento das 

propostas
Fase recursal
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1.7.4. TOMADA DE PREÇOS

Fase de divulgação 
do ato convocatório 

e impugnação do 
edital

Cadastramento 
prévio

Abertura da
Licitação

Fase de
credenciamento

Adjudicação e
Homologação da 

licitação

Fase de
habilitação

Fase recursal

Fase recursal
Fase de

julgamento das 
propostas

Publicação
do Resultado
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1.7.5. CONCORRÊNCIA

Fase de divulgação 
do ato convocatório 

e impugnação do 
edital

Abertura da
Licitação

Fase de
credenciamento

Fase de
habilitação

Publicação
do Resultado

Fase recursal
Adjudicação e

Homologação da
licitação

Fase de
julgamento das 

propostas
Fase recursal
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1.8. TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
SIMPLIFICADO PARA MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS 
COMPRAS PÚBLICAS

O tratamento diferenciado tem como fundamento a previsão constitucio-
nal que, ao tratar da ordem econômica, estabelece o favorecimento para as 
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País.

Este tratamento está previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
disposições são classificadas, no ambiente das licitações públicas, da seguin-
te forma:

Para fins deste manual, cumpre esclarecer alguns conceitos:

LICITAÇÕES DIFERENCIADAS

Licitações exclusivas: Certames destinados, exclusivamente, à participa-
ção de microempresas e empresas de pequeno porte, nos itens ou lotes da 
licitação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

ME e EPP
Tratamento diferenciado

Benefícios nas licitações 
(arts. 42 a 45)

- Regularidade fiscal poster-
gada
- Desempate ficto

Licitações diferenciadas 
(arts. 47 a 48)

- Licitações exclusivas
- Subcontratação
- Cota de até 25%
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Subcontratação: Pode-se exigir dos licitantes, nas licitações de serviços e 
obras, a subcontratação obrigatória de microempresa ou de empresa de pe-
queno porte. Nesses casos, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade 
da Administração Pública poderão ser destinados diretamente às microem-
presas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

Cota reservada: Deverá ser estabelecida cota de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, em certames para a aquisição de bens de natureza divisível.

Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos lici-
tantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da 
cota principal. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota princi-
pal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

Nesse tópico, cumpre ressaltar que os lotes/itens que ultrapassarem o li-
mite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão divididos em cota principal e 
cota reservada, na proporção definida no edital.

A não divisão em cotas será possível nas situações a seguir expostas.

NÃO APLICABILIDADE DAS LICITAÇÕES DIFERENCIADAS

Conforme o artigo 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não se aplicam 
as licitações diferenciadas (arts. 47 e 48) quando:

- Não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enqua-
drados como ME ou EPP, sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Assim, por exemplo, se existirem 10 fornecedores enquadrados como ME 
ou EPP, mas não forem competitivos ou não sejam capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no edital, o órgão interessado deverá requerer a não 

IMPORTANTE: O limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) terá 
como referência o item ou o lote. Assim, em uma licitação com 
vários itens ou vários lotes, estando cada um dentro desse li-
mite, todos serão, a princípio, exclusivos para ME e EPP, embo-
ra o somatório deles possa alcançar valores bem superiores.
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aplicação do benefício da cota reservada e justificar o pedido.

- Não forem vantajosas para a Administração Pública ou representarem 
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

A não utilização das cotas reservadas ou de licitação exclusiva para mi-
croempresas e empresas de pequeno porte devem ser justificadas ainda na 
fase interna da licitação pelo órgão interessado, mencionando a razão da não 
vantajosidade ou qual seria o prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 
ser contratado.

A não vantajosidade pode ser verificada tendo como base licitações an-
teriores para o mesmo objeto ou na realização de pesquisa de preços, quan-
do identificada desproporção entre os preços ofertados por microempresas 
e empresas de pequeno porte e os preços apresentados pelas empresas de 
médio e grande porte.

Quanto ao prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto, determinadas con-
tratações, ainda que seus valores sejam inferiores a R$ 80.000,00, exigem 
estrutura e capacidade técnica que possivelmente não serão atendidas à con-
tento pelas empresas de menor porte. Neste caso, basta a previsibilidade do 
prejuízo. No entanto a Administração precisa demonstrar objetivamente quais 
os riscos que configuram a potencial lesão à satisfatória execução do objeto.

- A licitação for dispensável ou inexigível.
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A boa instrução do processo licitatório depende de atos bem construídos, 
observando-se as normas aplicáveis. Dentre estes atos, os principais são:

2. INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
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IDENTIFICAÇÃO
DA NECESSIDADE
Apresentação da motiva-
ção administrativa

PESQUISA DE 
PREÇOS
Dados obrigatórios:
- Descrição detalhada dos 
itens. (de acordo com TR)
- CNPJ do fornecedor
- Endereço do fornecedor
- Nome e assinatura do 
emissor da cotação 
(fornecedor)
- Nome e assinatura do 
servidor elaborador da 
cotação
- Data da emissão da 
cotação
- Valores cotados
- Quantidades dos itens 
cotados
- Prazos de entrega e 
marcas
- Cotação com, no 
MÍNIMO, 3 fontes

PAM/PPS E RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA*
- De acordo com mapa de 
média
- ATENÇÃO aos elementos 
de despesa
- Situação “A COMPRAR”
- Assinados pelo ordena-
dor de despesas e demais 
responsáveis (ambos os 
documentos)

* exceto SRP

TERMO DE
REFERÊNCIA
Informando de forma clara, 
concisa e objetiva:

- O objeto a ser contratado 
(especificação detalhada)
- Justificativa da origem da 
estimativa (dados, estudos, 
informações concretas)
- Justificativa motivando o 
interesse público
- Os critérios de aceitação 
do objeto
- A definição de méto-
dos/estratégias (entrega, 
execução, suprimento)
- Forma de pagamento e 
dotação orçamentária
- Cronograma físico-finan-
ceiro (se for o caso)
- Prazo de entrega/execu-
ção e de garantia (se for o 
caso)
- Os procedimentos de 
fiscalização e gerencia-
mento do contrato
- Os deveres do contratado 
e do contratante
- As sanções por inadimple-
mento (inseridas no edital 
pela DICOM)
- Aprovação do Ordenador 
de Despesas

ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR
Contendo:

- Documento de oficializa-
ção da demanda
- Análise da viabilidade da 
contratação
- Plano de sustentação
- Estratégia da contratação
- Análise de riscos

MAPA COMPARATIVO 
DE PREÇOS E 
DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE
- De acordo com os orça-
mentos apresentados
- Respeitando os percen-
tuais de exequibilidade e 
não contendo preços  
excessivamente elevados
- Contendo nota explica-
tiva apontando quais 
foram os critérios de 
exequibilidade utilizados 
(ex: 60%/40%, 70%/30%)
- Documentos com indi- 
cação e assinatura do 
elaborador

01 02 03 04 05 06
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IDENTIFICAÇÃO
DA NECESSIDADE
Apresentação da motiva-
ção administrativa

PESQUISA DE 
PREÇOS
Dados obrigatórios:
- Descrição detalhada dos 
itens. (de acordo com TR)
- CNPJ do fornecedor
- Endereço do fornecedor
- Nome e assinatura do 
emissor da cotação 
(fornecedor)
- Nome e assinatura do 
servidor elaborador da 
cotação
- Data da emissão da 
cotação
- Valores cotados
- Quantidades dos itens 
cotados
- Prazos de entrega e 
marcas
- Cotação com, no 
MÍNIMO, 3 fontes

PAM/PPS E RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA*
- De acordo com mapa de 
média
- ATENÇÃO aos elementos 
de despesa
- Situação “A COMPRAR”
- Assinados pelo ordena-
dor de despesas e demais 
responsáveis (ambos os 
documentos)

* exceto SRP

TERMO DE
REFERÊNCIA
Informando de forma clara, 
concisa e objetiva:

- O objeto a ser contratado 
(especificação detalhada)
- Justificativa da origem da 
estimativa (dados, estudos, 
informações concretas)
- Justificativa motivando o 
interesse público
- Os critérios de aceitação 
do objeto
- A definição de méto-
dos/estratégias (entrega, 
execução, suprimento)
- Forma de pagamento e 
dotação orçamentária
- Cronograma físico-finan-
ceiro (se for o caso)
- Prazo de entrega/execu-
ção e de garantia (se for o 
caso)
- Os procedimentos de 
fiscalização e gerencia-
mento do contrato
- Os deveres do contratado 
e do contratante
- As sanções por inadimple-
mento (inseridas no edital 
pela DICOM)
- Aprovação do Ordenador 
de Despesas

ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR
Contendo:

- Documento de oficializa-
ção da demanda
- Análise da viabilidade da 
contratação
- Plano de sustentação
- Estratégia da contratação
- Análise de riscos

MAPA COMPARATIVO 
DE PREÇOS E 
DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE
- De acordo com os orça-
mentos apresentados
- Respeitando os percen-
tuais de exequibilidade e 
não contendo preços  
excessivamente elevados
- Contendo nota explica-
tiva apontando quais 
foram os critérios de 
exequibilidade utilizados 
(ex: 60%/40%, 70%/30%)
- Documentos com indi- 
cação e assinatura do 
elaborador

01 02 03 04 05 06
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2.1. PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES

Um processo licitatório bem planejado é bem instruído e, consequente-
mente, apresenta menos erros e caminha mais rápido.

Uma dúvida frequente das Secretarias e órgãos da Administração Pública 
que desejam licitar é: da abertura do processo licitatório até receber o objeto 
em mãos, QUANTO TEMPO DEMORA?

Num cenário otimista, este prazo é de 06 (seis) meses (quadro acima).

06 MESES

30 DIAS ++++ =15 DIAS 90 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 180 DIAS

ÓRGÃO
DEMANDANTE SEFIN DICOM PGM FORNECEDOR/

ÓRGÃO DEMANDANTE

FIM

• ESTUDO TÉCNICO
   PRELIMINAR
• TR
• ANEXOS
• PESQUISA DE PREÇOS
• MAPA COMPARATIVO
• APROVAÇÕES

• ORDEM DE SERVIÇO/
   EMPENHO
• PRAZO DE ENTREGA
• RECEBIMENTO
   PROVISÓRIO
• RECEBIMENTO
   DEFINITIVO

• PAM/PPS
• CONVÊNIOS
• RESERVA
   ORÇAMENTÁRIA

• APROVAR MINUTA
   DE CONTRATO
• FINALIZAÇÃO DO
   CONTRATO
• PUBLICAÇÃO DO
   CONTRATO

• ANÁLISE
• AUTORIZAÇÃO
• MINUTA DE EDITAL
• PARECER JURÍDICO
• PUBLICAÇÃO
• IMPUGNAÇÃO/
  ESCLARECIMENTO
• CERTAME
• APURAÇÃO
• RECURSOS
• PARECER FINAL
• HOMOLOGAÇÃO
• PUBLICAÇÃO
   DO RESULTADO

LINHA DO TEMPO DAS COMPRAS        PÚBLICAS (CENÁRIO OTIMISTA)
PLANEJAMENTO
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Por isso, ressalta-se a necessidade de serem realizados estudos e plane-
jamentos de compras por parte das Secretarias demandantes de forma cons-
tante, já que o índice de erros em processos instruídos na última hora é bem 
elevado, gerando várias devoluções para correções, impugnações e recursos, 
tornando o processo ao invés de mais célere, muito mais moroso.

06 MESES

30 DIAS ++++ =15 DIAS 90 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 180 DIAS

ÓRGÃO
DEMANDANTE SEFIN DICOM PGM FORNECEDOR/

ÓRGÃO DEMANDANTE

FIM

• ESTUDO TÉCNICO
   PRELIMINAR
• TR
• ANEXOS
• PESQUISA DE PREÇOS
• MAPA COMPARATIVO
• APROVAÇÕES

• ORDEM DE SERVIÇO/
   EMPENHO
• PRAZO DE ENTREGA
• RECEBIMENTO
   PROVISÓRIO
• RECEBIMENTO
   DEFINITIVO

• PAM/PPS
• CONVÊNIOS
• RESERVA
   ORÇAMENTÁRIA

• APROVAR MINUTA
   DE CONTRATO
• FINALIZAÇÃO DO
   CONTRATO
• PUBLICAÇÃO DO
   CONTRATO

• ANÁLISE
• AUTORIZAÇÃO
• MINUTA DE EDITAL
• PARECER JURÍDICO
• PUBLICAÇÃO
• IMPUGNAÇÃO/
  ESCLARECIMENTO
• CERTAME
• APURAÇÃO
• RECURSOS
• PARECER FINAL
• HOMOLOGAÇÃO
• PUBLICAÇÃO
   DO RESULTADO

LINHA DO TEMPO DAS COMPRAS        PÚBLICAS (CENÁRIO OTIMISTA)
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2.2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Todas as contratações devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preli-
minares para análise de sua viabilidade e para o levantamento dos elementos 
essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou o Projeto Bá-
sico de forma que melhor atenda às necessidades da Administração Pública.

A elaboração do Estudo Técnico Preliminar é exigência legal prevista no 
artigo 6º, inc. IX da Lei 8.666/93, aplicável à modalidade Pregão por força do 
disposto no artigo 9º da Lei 10.520/2002, sendo que, até mesmo no caso de 
celebração de Ata de Registro de Preços, o planejamento (Estudo Técnico 
Preliminar) não é dispensado, sendo inadequado que o Órgão Licitante utilize 
quantitativos aleatórios. 

ESTUDOS
PRELIMINARES

GERENCIAMENTO 
DE RISCOS

TERMO DE REFE-
RÊNCIA/PROJETO 

BÁSICO
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Como mencionado, este documento deve ser elaborado em momento an-
terior ao Termo de Referência ou Projeto Básico, sendo sua elaboração tardia 
ineficaz para promover a convalidação dos atos posteriores do feito, deven-
do o órgão, neste caso, na visão do TCE-MS, REINICIAR todo o procedimento 
licitatório, realizando os estudos necessários, a fim de viabilizar estimativa 
fidedigna dos quantitativos necessários e assim retomar a contratação.

Diante deste cenário, percebe-se que a aquisição de um bem ou a con-
tratação de uma obra ou de um serviço não se resumem apenas ao procedi-
mento de licitação ou ao procedimento de contratação direta, independen-
temente dos valores ou de sua complexidade. As compras públicas podem 
ser entendidas como um processo sequencial composto basicamente de três 
fases, quais sejam, o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e 
a gestão do contrato, estando cada uma das fases intimamente relacionadas 
com a subsequente, da qual dependerá o resultado desejado.
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A fim de dar cumprimento às exigências dos órgãos de controle, recomen-
da-se a utilização das seguintes normas legais:

- Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017 do Ministério do Planeja-
mento - MPDG;
- Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da 
Informação, V.1.0, do Tribunal de Contas da União –TCU.

Tais documentos normativos, embora tragam orientações de como ela-
borar um estudo técnico preliminar para serviços e contratações no âmbito 
federal, podem ser aplicados às demais contratações pretendidas, inclusive 
aquisições.

Neste sentido, recomenda-se que os Órgãos e Entidades da Administração 
Pública, quando da elaboração dos estudos técnicos preliminares, sigam as 
orientações do TCU, até que seja efetivada a regulamentação própria deste 
Município.

Há de se ressaltar que os Estudos Técnicos Preliminares devem conter, 
quando couber, os itens descritos no art. 24, §1º, incisos de I a XII da Instrução 
Normativa 05/2017 de MPDG. A mesma norma legal dispõe em seu § 2º que os 
Estudos Preliminares devem obrigatoriamente conter o disposto nos incisos I, 
IV, VI, VIII, XII no artigo retro mencionado, desde que devidamente justificada 
a não contemplação dos demais incisos (§3º). Vejamos os incisos do artigo 
citado:

PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

SELEÇÃO DO
FORNECEDOR

GESTÃO DO
CONTRATO
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Por fim, salienta-se que não há necessidade de elaboração de Estudo Téc-
nico Preliminar quando se tratar das hipóteses previstas nos incisos I, II, IV e 
XI do artigo 24, da Lei 8.666/1993, em obediência ao artigo 20 da Instrução 
Normativa 05/2017 de MPDG.

Estão disponíveis através do endereço eletrônico http://www.campogran-
de.ms.gov.br/dicom/ um resumo do GUIA DE BOAS PRÁTICAS e, em formato 
editável, o FORMULÁRIO PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMI-
NAR e FORMULÁRIO PARA A ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCOS.

I - necessidade da contratação;*
II - referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou en-
tidade, se houver;
III - requisitos da contratação;
IV - estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte;*
V - levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de so-
lução a contratar;
VI - estimativas de preços ou preços referenciais;*
VII - descrição da solução como um todo;
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando 
necessária para individualização do objeto;*
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economi-
cidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais 
ou financeiros disponíveis;
X - providências para adequação do ambiente do órgão;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; e
XII - declaração da viabilidade ou não da contratação.*

* Itens obrigatórios
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2.3. AUTUAÇÃO DOS
PROCESSOS FÍSICOS

Como já visto neste manual, os procedimentos licitatórios são formais e 
essa formalidade deve ser aplicada também na padronização da formação do 
processo. 

Mas o que é mesmo um PROCESSO?
Pode-se dizer que é a união de diversos documentos – literalmente em 

uma pasta – por um motivo administrativo, que neste caso, é a licitação. Es-
ses documentos devem ser mantidos unidos para que não se perca o contexto 
e a razão que originaram o fato administrativo (necessidade de aquisição de 
um objeto ou contratação de serviço). 

 ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO
O processo dever ser organizado com capa, documento que dá origem ao 

processo (geralmente com a CI de abertura do processo, na qual consta de 
forma sucinta o motivo, a assinatura do elaborador e autorização do secre-
tário da pasta) e demais documentos, conforme a sequência já tratada nos 
outros capítulos.

A capa do processo deve conter os seguintes dados: 
a) número do processo; 
b) secretaria ou entidade de origem;
c) objeto da licitação; 
d) data da autuação; 
e) número do volume, a partir do segundo. 
As folhas dos autos serão numeradas em ordem crescente, mediante ca-

rimbo ou espaço aposto no canto superior direito da folha, devendo conter o 
número do processo, número da folha e nome legível do servidor que o grafou. 

Processo nº 0001-01/20XX
Folha nº __________
Ass.: ______________________
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Ao numerar as páginas, a integridade do texto deve ser mantida.
A contagem é feita a partir da capa do primeiro volume, mas lembre-se, a 

capa é contada, mas não numerada. Assim, a primeira folha do processo será 
sempre a de número 02. 

O verso da folha não receberá numeração própria, ou seja, quando no do-
cumento houver informações em seu verso, este não será numerado.

Quando for necessário referenciar o conteúdo do verso da folha em pa-
receres ou despachos, a referência indicará o número do anverso (frente) 
acompanhado da letra “v”, da palavra verso. Exemplo: folha 5v.

Os volumes deverão conter no máximo 200 (duzentas) folhas. Ao atingir o 
limite de 200 (duzentas) folhas, a unidade deverá encerrar o volume e proce-
der a abertura de um novo. 

A abertura de novo volume (a partir do segundo) e o encerramento de 
quaisquer volumes serão certificados por meio de Termo de Abertura e Termo 
de Encerramento, sendo que estes documentos também devem ser numera-
dos e contados.

IMPORTANTE: As capas a partir do segundo volume não serão 
contadas nem numeradas.

ATENÇÃO: É importante observar que não é permitido des-
membrar documentos.
No caso de um único documento ultrapassar o limite de 200 
(duzentas) folhas do volume, há duas opções a serem toma-
das, utilizando o bom senso:
1 - O excedente deve ser mantido no mesmo volume de modo 
que não se separe parte do documento, ou;
2 - O volume deve ser encerrado antes de atingir o limite de 
200 (duzentas) folhas, sendo realizada a juntada do referido 
documento no próximo volume.
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COMO PROCEDER NO CASO DE RASURA NA NUMERAÇÃO DA 
PÁGINA?

Quando ocorrer erro, rasura de qualquer natureza ou omissão da numera-
ção das folhas do processo, a unidade onde se deu o fato deverá identificar o 
local do erro, passar um traço no número errado (não realizar rasuras ou uso 
de corretivo), colocar ao lado o número correto, colocar o carimbo e assinar, 
conforme exemplo:

INCLUSÃO DE DOCUMENTOS
A inclusão de documentos no processo deverá observar a ordem cronoló-

gica dos atos e fatos ocorridos.

CERTIDÃO DE RENUMERAÇÃO DE FOLHAS

Aos ....... dias do mês de ........... do ano de ........, foram renumeradas as fls. .......................... a ............................. 

deste processo, que passam a ter os números ................ a .............., em decorrência de 

......................................................................................................... (exposição do motivo).

(carimbo/identificação e assinatura)

Não é permitida a repetição de número de página, ainda que se 
utilize o recurso de número e letra, como por exemplo, “135” e 
“135 A”.

É VEDADA A RETIRADA OU A SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS, 
ASSIM COMO SUBTRAIR, DESTRUIR, INUTILIZAR, DESFIGURAR, 
ALTERAR OU OCULTAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER 
DOCUMENTO QUE JÁ TENHA SIDO JUNTADO AO PROCESSO.

Processo nº 0001-01/20XX
Folha nº 20 21
Ass.: ______________________
/

Além disso, também deverá certificar o ocorrido, esclarecendo a data em 
que o lapso foi corrigido, conforme modelo a seguir:
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IMPORTANTE: 
• Os documentos devem conter DATA DE EMISSÃO, a fim de pos-
sibilitar a organização cronológica nos autos.
• Os documentos devem INDICAR O EMISSOR, com a sua res-
pectiva ASSINATURA, bem como sua RUBRICA nas demais pá-
ginas.
• Documentos como Termo de Referência, Mapa Comparativo 
de Preços, Pesquisa de Preço e Declaração de Responsabilida-
de sobre a Pesquisa de Preços devem conter, obrigatoriamen-
te, a identificação do seu ELABORADOR, com ASSINATURA.
• O Termo de Referência, PAM/PPS e Reserva Orçamentária de-
vem conter, obrigatoriamente, a identificação do seu ordena-
dor de despesas, com assinatura.

2.4. PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO 
DO TR

Antes de iniciar a elaboração do Termo de Referência, deve-se considerar: 
• Qual o tempo disponível para a realização da licitação e execução do ob-

jeto. 
• Quem fornecerá as informações sobre o objeto da contratação. 
• Padronização com especificações adequadas do objeto. 
• Quais serão os métodos e as estratégias de suprimento. 
• Como estimar o custo da contratação. 
• Como regulamentar os casos de inadimplemento contratual. 
• Quais serão as obrigações das partes.
• Como deve ser o recebimento do objeto, ou seja, qual o critério de acei-

tação.
• Como fiscalizar a execução do contrato.



M
AN

UA
L 

D
E 

CO
M

PR
AS

 P
Ú

BL
IC

AS
 G

OV
ER

N
AM

EN
TA

IS

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE58

2.5. PADRONIZAÇÃO DO OBJETO

PADRONIZAÇÃO
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O princípio da padronização é baseado no inciso I do art. 15 da Lei nº 
8.666/93, que deverá ser observado pela Administração Pública sempre que 
possível. 

Com intuito de atender a Lei em sua integralidade e alcançar o objetivo 
da atual gestão de modernizar as compras do Município de Campo Grande, 
foi criada a Divisão de Padronização, bem como foi adquirido o “Catálogo de 
Materiais e Serviços”, que é um módulo do sistema SIGA (Sistema Integrado 
de Gestão Administrativa).

Este sistema foi desenvolvido para estabelecer uma metodologia clara e 
eficiente que normatiza os procedimentos de especificação dos itens me-
diante identificação, codificação e catalogação para todos os materiais movi-
mentados, criado a partir da Federal Supply Classification (FSC), classificação 
mundial de padronização criada e desenvolvida pelo Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos da América.

Os materiais são todos divididos por grupos de família, de acordo com suas 
características e demandas.

Esta forma de padronização traz mecanismos para pesquisas mais ágeis 
e eficientes, processos de criação intuitivos que orientam a qualidade das es-
pecificações, padronização e normalização dos itens, com redução de varie-
dades e uniformização na identificação.

Além disso, o Município passou a trabalhar com indicativos e restrições 
para políticas de compras com classificações específicas de sustentabilidade, 
agricultura familiar, entre outros, trazendo melhorias para a sociedade como 
um todo, impedindo qualquer direcionamento que afronte os princípios da 
igualdade e da competitividade nas licitações.
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Como já mencionado, o método utilizado no Catálogo de Materiais e Ser-
viços é o Federal Supply Classification (FSC). O FSC é um sistema criado e 
desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América 
com objetivo de estabelecer e manter um sistema uniforme de identificação, 
codificação e catalogação para todos os materiais movimentados. A seguir 
algumas das vantagens encontradas na implantação do sistema do FSC (Fe-
deral Supply Classification):
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1. Uniformização de nomenclatura para o mesmo material.
2. Maior facilidade na pesquisa de mercado.
3. Intercâmbio entre os itens, minimizando os equívocos sempre recorren-

tes e maximizando as singularidades de cada item/material.
4. Efetivação da padronização dos itens de material.
5. Maior eficácia na gerência do sistema de material.
O catálogo resolve os pontos que levam as compras municipais a apresen-

tarem desconformidades quanto aos itens licitados, soluciona erros de espe-
cificação que retardam a eficiência das atividades administrativas e a pres-
tação de serviços e proporciona um plano com especificações de qualidade 
normatizadas, o que configura um plano consistente, claro e qualitativamente 
definido em relação ao que comprar.

Por isso, desde Janeiro de 2019, todo e qualquer objeto a ser adquirido 
pelo Município de Campo Grande (tanto nas licitações quanto nas compras 
diretas), deverá inicialmente ser submetido à Divisão de Padronização para 
fins de padronização do objeto.

A solicitação de padronização deverá ser enviada por e-mail 
para o endereço cpp.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br, 
para a análise da Divisão de Padronização, contendo a descrição 
do objeto que se pretende contratar e 3 (três) links de objetos de 
marcas diferentes que atendam às necessidades da Secretaria 
demandante. A resposta será devolvida no tempo médio de 3 
(três) dias úteis.
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2.6. INDIVIDUALIZAÇÃO DE ITENS

Segundo entendimento já pacificado pelo Tribunal de Contas da União, para 
fins de licitação, os itens a serem adquiridos devem ser separados OBRIGATORIA-
MENTE por item e não por preço global (lote), a fim de ampliar a competitividade 
entre os interessados em fornecer para a Administração Pública.

O agrupamento de itens em um mesmo lote deverá ter justificativa formal da 
Secretaria ou Entidade demandante que ampare tal solicitação.

MAS O QUE É LICITAÇÃO POR ITEM E LICITAÇÃO POR LOTE?
Para explicar a distinção de licitação por itens e de licitação por lotes, vale 

usar o entendimento do próprio Tribunal de Contas, que explica bem este detalha-
mento na obra Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. (4. ed. 
rev., atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria Geral da Presidência: Senado Federal, 
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. p. 238-239):

Na licitação por item, há a concentração de diferentes objetos 
num único procedimento licitatório, que podem representar, 
cada qual, certame distinto.
De certo modo, está-se realizando “diversas licitações” em um 
só processo, em que cada item, com características próprias, 
é julgado como se fosse uma licitação em separado, de forma 
independente.

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo obje-
to seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de li-
citante que, embora não dispondo de capacidade para a execução, o fornecimento ou 
a aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

Súmula
TCU 247
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Quando dividida a licitação em itens, tem-se tantos itens quantos 
o objeto permitir.
Na compra de equipamentos de informática, por exemplo, a li-
citação pode ser dividida nos seguintes itens: microcomputador, 
notebook, impressora a laser, impressora a jato de tinta; e na de 
material de expediente, caneta, lápis, borracha, régua, papel, cola, 
dentre outros.
Deve o objeto da licitação ser dividido em itens (etapas ou par-
celas) de modo a ampliar a disputa entre os licitantes. Deve ficar 
comprovada a viabilidade técnica e econômica do feito, ter por 
objetivo o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 
mercado e a preservação da economia de escala.
(...)
Licitação em lotes ou grupos, como se itens fossem, deve ser 
vista com cautela pelo agente público, porque pode afastar li-
citantes que não possam habilitar-se a fornecer a totalidade 
dos itens especificados nos lotes ou grupos, com prejuízo para 
a Administração.
Em princípio, essa divisão só se justifica quando o lote ou grupo 
for constituído de vários itens para um só local ou ambiente. Por 
exemplo: compra de móveis, em que todos os itens constantes do 
lote ou grupo, destinados a um determinado ambiente, devem ser 
adquiridos de uma só empresa, de forma a manter idêntico estilo, 
modelo, design etc.”
(grifou-se)

Diante disso, conclui-se que a regra é a realização de LICITAÇÃO POR ITENS, 
exigindo-se justificativa adequada para a realização de certame por lotes, bem 
como a demonstração da vantagem, posto que neste último a competitividade 
acaba, de certa forma, sendo diminuída, já que se impõe a um único licitante a 
cotação de preço global para todos os itens que compõem o lote.

As contratações da Administração Pública devem pautar-se sempre pela van-
tajosidade.

ATENÇÃO: No caso de registro de preços, a adoção de critério 
de adjudicação pelo menor preço global é, em regra, incompa-
tível com a aquisição futura por itens, posto que alguns dos 
itens podem ser ofertados pelo vencedor do lote a preços su-
periores aos propostos por outros competidores.
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2.7. TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência é o documento por meio do qual a Administração 
Pública descreve o objeto, detalhando-o, com o intuito de explicitar o que se 
pretende contratar. Pode-se dizer que este é o documento mais importante 
do processo licitatório, sendo, inclusive, parte integrante do edital.

A elaboração do Termo de Referência deverá ocorrer após a padronização 
do objeto e antes do procedimento licitatório. Serve de base para a pesquisa 
de preços e para a elaboração do edital, a exemplo do projeto básico para 
contratação de obras ou serviços de engenharia. Será elaborado pelo setor 
requisitante do objeto da licitação e aprovado por quem autorizou a realização 
do procedimento licitatório (ordenador de despesas).

A elaboração de um Termo de Referência (TR) deve ser realizada com o 
máximo de atenção, posto que a maior parte das inconsistências deste do-
cumento no âmbito do Município de Campo Grande se deve à prática do “co-
piar/colar”, onde, utilizando-se de Termos de Referências antigos, são gera-
dos conteúdos carentes de coesão e coerência textual. Muitas vezes, pode-se 
observar nos TR’s informações e detalhamentos que dizem respeito a outro 
objeto, diferente do que se pretende licitar, ocasionando a devolução do pro-
cesso para correção.

A seguir, vamos conhecer um modelo explicativo de Termo de Referência, 
detalhando todos os tópicos que ele deve possuir e apresentando exemplos 
de como seu conteúdo pode ser redigido. 

Caso haja dúvidas, a Divisão de Análise Processual poderá ser contatada 
através do e-mail analise.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br.
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2.7.1. MODELO EXPLICATIVO DE TERMO 
DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: 

Descrição sucinta do objeto a ser licitado e sua destinação.

Exemplo 1:
1. Aquisição de material de expediente para atender o(a) Nome do 
órgão ou entidade da Administração Pública que será atendida.
Exemplo 2:
1. Contratação de empresa para prestação de serviço de (nominar o 
serviço) para atender o(a) Nome do órgão ou entidade da administra-
ção que será atendido(a).

2. JUSTIFICATIVA: 

Neste tópico, o órgão ou entidade requisitante deve justificar os motivos 
pelos quais os bens ou serviços a serem licitados são indispensáveis 
para o setor ou mesmo para todo órgão ou entidade. 
O interesse público deve estar demonstrado, bem como a origem da 
estimativa da demanda e, caso haja necessidade de indicação de marca 
ou especificação exclusiva, deve ser acrescentada a justificativa corres-
pondente.  
De acordo com Carvalho Filho, o motivo é “a situação de fato ou de 
direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrati-
vo” (Manual de direito Administrativo, 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012).
Assim, é indispensável a justificativa para a contratação, sob pena de 
invalidade do procedimento. 

Exemplo:
2.1. Cenário Atual
- Este órgão tem como atividade fim (nominar a atividade fim) e, dentre as 
suas atribuições, está (nominar a atividade que será atendida com o objeto 
pretendido), para a qual é necessário (nominar o objeto).
2.2. Motivação da Aquisição
- Interesse público - A aquisição do (nome do objeto) visa prover os respec-
tivos setores (nomear os setores que serão atendidos) com os materiais 
necessários para desenvolver a sua atividade.
(Daqui em diante, explicar de forma detalhada como se dará a atividade/u-
tilização).
2.3. Resultados esperados
- Com esta aquisição, será possível alcançar (elencar resultados esperados 
que atendem aos interesses da Administração Pública).
2.4. Origem da estimativa do quantitativo
- Conexão entre a Aquisição e o Planejamento
O quantitativo estipulado se baseou na última compra realizada (ou outra 
base utilizada), considerando um acréscimo de xx%  (se houver incremen-
to), totalizando xxxx unidades. Também considerou-se a reposição do 
estoque de forma a abastecer o almoxarifado (se for o caso).
Informamos ainda que este órgão possui dotação orçamentária prevista 
para o exercício de (ANO) visando tal aquisição.
2.5. Justificativa da Marca
(Este tópico só deve ser inserido se for o caso de produtos com marca 
específica. É uma exceção!)
- Caso 1:  Caso seja necessária a utilização de marca como referência de 
qualidade deve-se mencionar os seguintes termos: equivalente, superior 
ou similar.
Como referência de qualidade, solicita-se que o objeto seja similar ao da 
marca (nominar a marca).
- Caso 2: Caso a indicação da marca seja estritamente necessária para 
atender exigências de padronização e que haja prévia justificativa técnica.
Tendo em vista que para manutenção corretiva do (nominar o objeto que 
será consertado) de marca (nominar a marca) só é possível utilizar (objeto 
do processo) da mesma marca, conforme justificativa técnica anexa, 
solicita-se que o objeto deste processo seja apenas da marca (nominar a 
marca).
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Neste tópico, o órgão ou entidade requisitante deve justificar os motivos 
pelos quais os bens ou serviços a serem licitados são indispensáveis 
para o setor ou mesmo para todo órgão ou entidade. 
O interesse público deve estar demonstrado, bem como a origem da 
estimativa da demanda e, caso haja necessidade de indicação de marca 
ou especificação exclusiva, deve ser acrescentada a justificativa corres-
pondente.  
De acordo com Carvalho Filho, o motivo é “a situação de fato ou de 
direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrati-
vo” (Manual de direito Administrativo, 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012).
Assim, é indispensável a justificativa para a contratação, sob pena de 
invalidade do procedimento. 

Exemplo:
2.1. Cenário Atual
- Este órgão tem como atividade fim (nominar a atividade fim) e, dentre as 
suas atribuições, está (nominar a atividade que será atendida com o objeto 
pretendido), para a qual é necessário (nominar o objeto).
2.2. Motivação da Aquisição
- Interesse público - A aquisição do (nome do objeto) visa prover os respec-
tivos setores (nomear os setores que serão atendidos) com os materiais 
necessários para desenvolver a sua atividade.
(Daqui em diante, explicar de forma detalhada como se dará a atividade/u-
tilização).
2.3. Resultados esperados
- Com esta aquisição, será possível alcançar (elencar resultados esperados 
que atendem aos interesses da Administração Pública).
2.4. Origem da estimativa do quantitativo
- Conexão entre a Aquisição e o Planejamento
O quantitativo estipulado se baseou na última compra realizada (ou outra 
base utilizada), considerando um acréscimo de xx%  (se houver incremen-
to), totalizando xxxx unidades. Também considerou-se a reposição do 
estoque de forma a abastecer o almoxarifado (se for o caso).
Informamos ainda que este órgão possui dotação orçamentária prevista 
para o exercício de (ANO) visando tal aquisição.
2.5. Justificativa da Marca
(Este tópico só deve ser inserido se for o caso de produtos com marca 
específica. É uma exceção!)
- Caso 1:  Caso seja necessária a utilização de marca como referência de 
qualidade deve-se mencionar os seguintes termos: equivalente, superior 
ou similar.
Como referência de qualidade, solicita-se que o objeto seja similar ao da 
marca (nominar a marca).
- Caso 2: Caso a indicação da marca seja estritamente necessária para 
atender exigências de padronização e que haja prévia justificativa técnica.
Tendo em vista que para manutenção corretiva do (nominar o objeto que 
será consertado) de marca (nominar a marca) só é possível utilizar (objeto 
do processo) da mesma marca, conforme justificativa técnica anexa, 
solicita-se que o objeto deste processo seja apenas da marca (nominar a 
marca).
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Descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o 
objeto, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a sua realização. 
Aqui deverão estar expressos, por exemplo, a medida, a capacidade, a 
potência, o consumo, a composição, a resistência, a precisão, a quanti-
dade, a qualidade, o modelo, a forma, a embalagem, enfim, todas as 
características que propiciem tanto a formulação de propostas de 
preços pelas empresas como também o julgamento objetivo da melhor 
proposta e a conferência na entrega dos materiais.
Para preencher este tópico, é importante observar o contido no capítulo 
2.5, de modo que todo e qualquer objeto deve ser previamente padroni-
zado.

Exemplo: 

Item Descrição Unidade de 
fornecimento 

Quan�dade 

01 Caixa arquivo, material papelão 
dobrável, cor parda, aplicação 
arquivamento de documentos, 
medindo 360x250x130 mm; 

 

CX 

 

300 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS:



M
AN

UA
L 

D
E 

CO
M

PR
AS

 P
Ú

BL
IC

AS
 G

OV
ER

N
AM

EN
TA

IS

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE68

No caso da modalidade Pregão, o critério de julgamento será sempre o 
de menor preço. No entanto, o elaborador do TR deve informar se o 
julgamento das propostas será pelo menor preço por item, menor preço 
por lote ou menor preço global. 
Ao definir o critério, deve-se atentar para o disposto na Súmula 247 do 
TCU, já mencionada no capítulo 2.6 deste manual:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 
preço global, nos editais das licitações para a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 
propiciar a ampla participação de licitante que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habili-
tação adequar-se a essa divisibilidade.

Deve ser observada também as determinações da Lei Complementar 
123/2006 quanto a divisão do objeto em cotas reservadas para as 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Exemplo: O critério de avaliação das propostas será menor preço por 
item.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
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5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

Especificar os prazos, os locais e as condições de entrega. 
Ao determinar o prazo de entrega, deverão ser observados os prazos 
médios do mercado para se obter uma melhor satisfação do resultado 
final.
Informar o endereço e o horário das entregas.
Informar se a entrega será integral ou parcelada. Caso seja parcelada, 
deverá constar o cronograma de entrega com a informação das quanti-
dades e o intervalo de tempo entre uma parcela e outra.

 Exemplo: 
5.1. O(s) material(is) será(ão) entregue(s) de acordo com as especifica-
ções deste Termo de Referência nas seguintes condições: 
a) No prazo de máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebi-
mento da Nota de Empenho. 
b) No Almoxarifado do(a) nome do órgão ou entidade da Administração 
Pública que será atendido(a), situado na (endereço).
c) No horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, 
em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, telefone (67) xxxx-xxxx.
Obs.: No caso de entrega parcelada, a alínea “A” poderá conter a seguinte 
redação:
a) Devido às questões de espaço para armazenamento dos materiais, a 
entrega será realizada parcialmente, divididas em duas remessas, sendo a 
1ª remessa em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da nota de 
empenho, e a 2ª remessa em até 120 (cento e vinte) dias corridos após a 
entrega anterior, ficando a quantidade da entrega da seguinte forma:
1ª Remessa: 400 unidades;
2ª Remessa: 200 unidades. 
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6. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE/RECEBIMENTO DOS BENS 
OU SERVIÇOS:

Nesse tópico o elaborador deverá mencionar as condições de recebi-
mento do objeto, tais como, que a embalagem esteja íntegra, que o 
objeto deve estar em conformidade com a especificação licitada, a 
marca deve ser a mesma descrita na proposta, mencionar se há a 
necessidade de montagem, se há alguma exigência quanto à forma de 
transporte, prazo para troca/correção em caso de não aceite, bem 
como estabelecer o prazo de análise dos produtos para fins de recebi-
mento definitivo, quando necessário.  
O recebimento provisório e definitivo deverá ocorrer em conformidade 
com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93. Alguns objetos podem ter o 
recebimento provisório dispensado. 

Exemplo:
6.1. O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) em 
embalagem própria contendo as quantidades indicadas.
6.2. O(s) material(is) será(ão) recebido(s), provisoriamente, para efeito 
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência. 
6.3. A verificação da conformidade das especificações do(s) mate-
rial(is) ocorrerá(ão) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do recebimento provisório. 
6.4. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) mate-
rial(is) será(ão) recebido(s) definitivamente, mediante “atesto” na Nota 
Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação do(s) objeto(s).
6.5. Não admitida a conformidade quantitativa e/ou qualitativa, o(s) 
fornecedor(es) será(ão) notificado(s) para efetuar a troca do(s) 
objeto(s)  no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, a contar da compro-
vação de recebimento da notificação, sob pena de aplicação de penali-
dade.
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O pagamento deverá estar em conformidade com a forma de entrega, 
ou seja, caso a entrega ocorra de forma parcelada, o pagamento será 
realizado também parceladamente. 

Exemplo:
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto deste contra-
to, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 
30 (trinta) dias contados da entrega definitiva dos produtos, após a 
apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atesta-
da pelo setor competente.

O elaborador do Termo de Referência deverá mencionar a necessidade 
de exigência de garantia, de acordo com a natureza do objeto, bem 
como determinar o seu prazo. 

Exemplo 1:
8.1. Declaração de que entregará os produtos com garantia de no 
mínimo xx (xxx) meses ou garantia do fabricante se esta for superior, a 
contar da data de entrega. Caso um dos materiais apresente defeito 
durante o período de garantia, este deverá ser trocado por um novo em 
até xx (xx) dias corridos e nas mesmas condições de garantia.
Para produtos que possuem validade, tais como alimentos e medica-
mentos, o Termo de Referência deve abordar a situação, determinando 
qual o prazo de validade que o produto deve possuir no momento da 
entrega. 
Exemplo 2:
8.1. Os materiais ofertados conterão prazo de validade de no mínimo xx 
(xxx) meses a partir da data de entrega.
Exemplo 3:
8.1. Os materiais ofertados conterão, no ato da entrega, no mínimo xx% 
(xxx por cento) do seu respectivo prazo de validade.

7. FORMA DE PAGAMENTO:

8. GARANTIA OU VALIDADE DO BEM:
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Informar se há necessidade de apresentação de documento demons-
trativo da capacidade técnica, como por exemplo atestados de capaci-
dade técnica para que o licitante comprove o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades 
com o objeto a ser licitado.
Citar aqui comprovações técnicas que devem ser exigidas do fornece-
dor visando garantir a satisfação da necessidade da aquisição.
Os requisitos de qualificação técnica deverão respeitar os limites legais. 
Havendo contrariedade às normas licitatórias, o requisito exigido será 
desconsiderado ou adaptado à legislação.

Exemplo: atestados, certificados, registro de produtos na ANVISA, 
licença sanitária, registro da empresa e dos responsáveis técnicos no 
órgão profissional pertinente, garantias, INMETRO, etc.

O órgão ou entidade contratante deve atentar para o disposto no artigo 67 
da Lei 8.666/93, designando formalmente um representante para o recebi-
mento dos materiais ou acompanhamento e fiscalização na execução do 
contrato.  Poderá ser informado neste tópico o nome, endereço eletrônico 
e telefone de contato do responsável ou da equipe responsável pelo recebi-
mento do bem ou pelo acompanhamento da execução do serviço. 

Exemplo:
10.1. A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida por 
servidor(es) designado(s) para tal finalidade, nos termos do art. 67 da 
Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados.

9. EXIGÊNCIAS:

10. FISCALIZAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:
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Informar as principais obrigações a serem atendidas pelas empresas 
para execução do objeto, tais como, entregar os produtos nas condi-
ções estabelecidas no edital e seus anexos, atender todos os pedidos 
de fornecimento durante o período de duração do contrato, manter 
durante toda a vigência contratual a compatibilidade de todas as 
obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, substituir os produtos recusados pelo órgão ou 
entidade contratante sem qualquer ônus para administração, dentre 
outras.
Deverá mencionar se a Contratada poderá subcontratar.

Exemplo:
11.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus 
anexos e atender todos os pedidos de contratação durante a vigência 
contratual, independentemente da quantidade do pedido ou de valor 
mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na 
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, 
prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Contratante.
11.2. Manter, durante a vigência do contrato, a compatibilidade de todas 
as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
11.3. Substituir os materiais recusados pelo órgão ou entidade, sem 
qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades 
cabíveis. 
11.4. Receber os respectivos pagamentos nas condições pactuadas no 
edital.
11.5. Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com 
embalagem, transporte, taxas de frete ou seguro, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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Informar as obrigações da Administração Pública. Normalmente, são as 
obrigações de pagar o valor contratado, de fiscalizar e de gerenciar o 
contrato. 

Exemplo:
12.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.
12.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a entrega dos objetos ofertados.
12.3. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente.
12.4. Responder no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a solicitação 
de dilação do prazo de entrega.
12.5. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as 
condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decor-
rentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei no 8.666/93.
12.6. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento do(s) 
material(is), apontando as razões, quando for o caso, da(s) sua(s) 
não-adequação(ões) aos termos contratuais. 

As penalidades a serem aplicadas por descumprimento na entrega do 
bem ou na execução do serviço são as previstas na Lei 10.520/2002 
para a modalidade Pregão e na Lei 8.666/93 para as demais modalida-
des.
Esse item já é padrão e obrigatório em todos os editais, razão pela qual 
não é necessária a inclusão no termo de referência.

Exemplo: As sanções por inadimplemento são aquelas previstas na Lei 
nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à modalidade pertinente. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

13. SANÇÕES:
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Informar que fonte orçamentária será utilizada para esse processo. 
Obs.: funcional programática, natureza de despesa, fonte de recurso, 
valor, exercício.

Exemplo: 
14.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta do 
Programa de Trabalho nº xxxxxxxxxxxxxx, Natureza da Despesa nº 
xxxxx, Item da Despesa nº xxxxxx Fonte nº xxxxxx.

Informações que elucidem eventuais dúvidas sobre quaisquer tópicos 
anteriores, como por exemplo, solicitação de amostra.

Obs.: Citar alguma informação que seja relevante ao processo, tais 
como: amostra, assistência técnica, termo de vistoria, entre outros.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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2.8. PESQUISA DE PREÇO NA LICITAÇÃO

A pesquisa de preços é um procedimento prévio e imprescindível para apu-
rar a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas decorrentes 
de contratação pública, e serve de base para comparação e análise de pro-
postas em licitação e indicação do preço máximo do bem ou serviço que a 
Administração Pública está disposta a contratar.

Assim, sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o 
valor real do bem ou do serviço para uma pretensa contratação, de forma que 
o preço a se pagar seja justo e esteja compatível com a realidade do mercado.

1) Estabelecer os recursos orçamentários necessários à licitação  
2) Definir a modalidade licitatória  
3) Auxiliar a justificativa de preços nas contratações públicas  
4)  Identificar manipulação de valores nas planilhas (jogos de plani-
lhas)  
5) Conferir maior segurança na análise da exequibilidade da proposta 
ou de itens da proposta  
6) Impedir a contratação acima do preço praticado no mercado 
7)  Servir de parâmetro objetivo para julgamento das ofertas apre-
sentadas, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública  

Destaca-se, a seguir, outras funções relevantes da 
pesquisa de preços:
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8) Auxiliar o gestor a identificar a necessidade de negociação com 
os fornecedores, sobre os preços registrados em ata (Registro de 
Preços), em virtude da exigência de pesquisa periódica  
9) Servir de parâmetro nas renovações contratuais 
10) Auxiliar a identificação de vantagem econômica na adesão a uma 
ata de registro de preços
11) Auxiliar na definição dos critérios de recebimento do objeto a ser 
contratado 
12) Identificar a obrigatoriedade de aplicação de margem de prefe-
rência de bens ou produtos, quando o valor for influenciado por ela  
13) Prevenir aplicação de sanções aos agentes públicos por parte 
dos órgãos de controle

Após análise do conceito e das principais funções da pesquisa de preços, 
pode-se observar que sua ausência ou inadequada forma de aplicação pode 
provocar graves consequências, como por exemplo, a aquisição de materiais 
e/ou produtos ou contratação de serviços com valores superiores aos prati-
cados pelo mercado, desrespeitando o princípio da economicidade, além de 
frustrar o caráter competitivo do certame, prejudicando a transparência e 
dificultando a formulação das propostas pelos licitantes, impossibilitando à 
Administração Pública atingir os objetivos definidos pela Lei 8.666/93.

A Diretoria-Geral de Compras e Licitação – DICOM adotou como parâmetro 
a Instrução Normativa SLTI/MP nº 05/2014, alterada pela Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03/2017, editada no âmbito do Poder Executivo Federal, que 
normatizou os procedimentos administrativos básicos na realização da pes-
quisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, e 
deverá ser realizada utilizando-se as seguintes fontes:

2.8.1. FONTES E REQUISITOS PARA PES-
QUISA DE PREÇOS
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• Painel de preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.
planejamento.gov.br

• Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou conclu-
ídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços

• Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especiali-
zados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso

• Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se 
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias

Uma das condutas que pode ajudar nessa prática é a realização de co-
tação junto aos fornecedores participantes da última licitação desse objeto 
no próprio órgão ou fornecedores participantes de contratações semelhantes 
em outros órgãos e que possuam ramo de atuação compatível com o objeto 
pesquisado. 

PESQUISA COM OS FORNECEDORES

É recomendável informar ao fornecedor, de maneira expressa, que a pes-
quisa serve apenas para a formação de preços de referência e não vincula a 
Administração Pública a contratar com a fonte pesquisada.

Outro aspecto importante que deve ser observado é a formalidade da soli-
citação de cotação, que deve ser documentada por escrito, podendo ser soli-
citada via e-mail, por correspondência ou pessoalmente. 

Recomenda-se que, junto à solicitação de cotação, o Termo de Referência 
também seja enviado ao fornecedor cuja cotação é pretendida, com a fina-
lidade informativa e suficiente para sanar as dúvidas para a formulação dos 
preços da referida compra ou serviço, presumindo condições que possam im-
pactar no valor da contratação, tais como: local de entrega, prazo, quantidade, 
frete e garantia.
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Após realizados tais procedimentos, tanto o pedido de cotação quanto a 
resposta do fornecedor deverão ser juntados aos autos, sendo que a resposta 
deverá conter os seguintes DADOS OBRIGATÓRIOS:

• Descrição detalhada dos itens (de acordo com TR)
• CNPJ do fornecedor
• Endereço do fornecedor
• Nome e assinatura do emissor da cotação (fornecedor)
• Nome e assinatura do servidor elaborador da cotação
• Data da emissão da cotação
• Valores cotados
• Quantidades dos itens cotados
• Prazos de entrega e marcas
• Cotação com, no MÍNIMO, 3 fontes
No caso de não atendimento a algum dos requisitos da pesquisa, para fins 

de justificativa, deverão ser juntadas aos autos as devidas comprovações (ex.: 
comprovação de impossibilidade de cotação junto ao Painel de Preços, mani-
festações de desinteresse em fornecer cotação emitidas por empresas pes-
quisadas, etc.). 

Tais exigências servem para garantir maior transparência nas pesquisas 
e facilitar o exercício do controle interno e externo da Administração Pública.
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Após a realização da pesquisa de preços, é necessário elaborar o MAPA 
COMPARATIVO DE PREÇOS, que deve indicar quem foi o seu elaborador com a 
respectiva assinatura.

Este documento deve ser apresentado na forma de planilha, demonstran-
do nas colunas as fontes de pesquisa e nas linhas os itens que foram cota-
dos, indicando os respectivos valores encontrados. Na última coluna deve ser 
indicado o valor médio de cada item, que será o valor utilizado como preço 
máximo para fins de licitação.

Um erro frequente na instrução processual é a existência de valores no 
mapa comparativo de preços divergentes dos orçamentos trazidos aos autos. 
Por isso, ressalta-se que o elaborador de tal documento deve fazê-lo com 
muita atenção, conferindo as informações e certificando-se de que os valo-
res do mapa estão idênticos aos orçamentos apresentados, evitando assim 
devoluções de processos por mera falta de atenção. É imprescindível que nas 
cotações os bens/serviços a serem adquiridos estejam descritos de forma 
detalhada, em características e quantidades.

2.8.2. MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS: 
AVALIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Valor médio

R$ R$ R$ R$Item 1

R$Item 2 R$ R$ R$
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O agente público deve analisar de forma crítica a pesquisa de 
preços obtida junto ao mercado, em especial quando houver 
grande variação entre os valores apresentados. 

Os parâmetros de exequibilidade para a confecção do Mapa Comparativo 
de Preços são de livre escolha das Secretarias.

A Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM sugere a utilização dos 
seguintes parâmetros:

- Preço excessivamente elevado: preço em montante superior a 30% ou 
40% do valor da média.

- Preço inexequível: preço em montante inferior a 70% ou 60% do valor da 
média. 

Os preços que ultrapassarem a margem discricionariamente adotada pela 
Secretaria responsável devem ser desconsiderados para aplicação da média 
final.

Os percentuais efetivamente utilizados (% excessivamente elevado e % 
inexequível) devem ser obrigatoriamente demonstrados em nota explicativa 
constante no Mapa Comparativo de Preços.

RESUMINDO:
No momento da elaboração do mapa, é necessário observar 
se os valores encontrados estão respeitando os percentu-
ais de exequibilidade e não contendo preços excessivamente 
elevados (conforme o percentual adotado pela Secretaria ou 
Entidade da Administração). As cotações que estiverem fora 
destes parâmetros devem ser descartadas, lembrando que o 
documento final deve conter, NO MÍNIMO, cotações realizadas 
com 3 (TRÊS) FONTES DE PESQUISA. Ao final, deve ser incluída 
no mapa uma nota explicativa apontando quais foram os cri-
térios de exequibilidade utilizados (ex.: 60%/40%, 70%/30%).

Caso haja dúvidas ou necessidade de envio de um modelo do arquivo, a 
Secretaria ou Entidade da Administração pode contatar a DIVISÃO DE PESQUI-
SA DE PREÇOS por meio do e-mail pesquisa.dicom@seges.campogrande.
ms.gov.br.
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Finalizadas as cotações, bem como o mapa de média, o(a) elaborador(a) 
deve preencher a DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A PESQUISA 
DE PREÇOS, conforme modelo a seguir, datando e assinando o documento, 
bem como encartando-o aos autos. Este documento também é PARTE IN-
TEGRANTE da Pesquisa de Preços, sendo OBRIGATÓRIA a sua presença nos 
autos. Sua ausência é motivo de devolução do processo para correção, posto 
que a pesquisa de preços só estará completa com a devida declaração do seu 
responsável.

2.8.3. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILI-
DADE SOBRE A PESQUISA DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A PESQUISA DE PREÇOS

Eu, NOME COMPLETO, NACIONALIDADE, servidor(a) público(a), lotado(a) na 
SECRETARIA, na função de NOME DO CARGO, residente e domiciliado(a) 
nesta cidade, declaro que os preços previstos no Processo nº 
XXXXXX/XXXX-XX foram cotados entre os dias XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX, 
com empresas do ramo atinente ao objeto a ser contratado, e que foram 
observadas as regras previstas na Instrução Normativa nº 03/2017 do 
Ministério de Planejamento para referenciar os valores praticados no 
mercado, orçamentos realizados e cartões de CNPJ constantes  no referido 
processo.
Declaro ainda que não existe vínculo aparente entre as empresas/fornece-
dores escolhidos para consulta de mercado, de acordo com as consultas 
de QSA realizadas no sítio virtual da Receita Federal do Brasil.
Foram considerados, na média de todos os orçamentos, como excessiva-
mente elevados os valores maiores que XX% (XXXXXXX por cento) e, inexe-
quíveis, os valores inferiores a XX% (XXXXXXX por cento), os quais são parte 
integrante do referido processo.
Por fim, declaro que (houve) fornecimento de modelo para cotação por 
parte desta Secretaria.

Campo Grande - MS, ___ de __________ de ________

__________________________________________
(assinatura do Servidor)

Nome do Servidor: _________________________
Cargo do servidor: _________________________ 
Matrícula do Servidor: ______________________
Secretaria de Lotação: ______________________
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1) Inexistência injustificada de ao menos uma pesquisa de preço realizada 
junto ao PAINEL DE PREÇOS 

2) Utilização injustificada de apenas uma fonte ou parâmetro na realização 
da pesquisa de preços (apenas internet, apenas fornecedores etc.)

3) Inexistência de análise crítica dos valores cotados, em relação à exe-
quibilidade 

4) Inexistência de indicação dos percentuais efetivamente utilizados (% 
excessivamente elevado e % inexequível) demonstrados em nota explicativa 
constante no Mapa Comparativo de Preços

5) Desconsideração ou divergência com relação aos critérios e condições 
exigidos na descrição do objeto, constante no Termo de Referência (garantia, 
frete, seguro, assistência técnica) para obtenção dos preços 

2.8.4. ERROS RECORRENTES NA REALI-
ZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS



M
AN

UA
L 

D
E 

CO
M

PR
AS

 P
Ú

BL
IC

AS
 G

OV
ER

N
AM

EN
TA

IS

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE84

6) Inexistência injustificada de no mínimo três preços pesquisados 
7) Não observância dos aspectos formais da cotação, tais como, razão 

social, CNPJ, endereço da empresa, entre outros
8) Pesquisa com prazo de validade superior a 180 (cento e oitenta) dias

Em atendimento ao disposto no inciso VIII, do artigo 2º da Lei Municipal 
n º 9.148, de 31 de janeiro de 2005, e inciso II e § 1º do art. 9º, do Decreto 
Municipal nº 9.337/2005, foi criada dentro da estrutura da Diretoria-Geral de 
Compras e Licitação - DICOM, a Divisão de Análise Processual, cuja função 
é recepcionar todos os processos para aprovação do Termo de Referência e 
verificação da existência e conformidade de documentos que compõem a ins-

2.9. ANÁLISE DA INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL
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trução processual, todos elaborados e juntados aos autos pela Secretaria ou 
Entidade de Administração Pública Municipal demandante.

É verificada a existência dos documentos indispensáveis para a proposi-
tura de processo licitatório e apurados os indícios de conformidade. Mas vale 
ressaltar que pelo Princípio da Segregação de Funções, a análise dos docu-
mentos não vincula os conferencistas à elaboração dos documentos conferi-
dos e/ou pelos dados lá contidos, posto que tais atos são de integral respon-
sabilidade da Secretaria solicitante.

Para possibilitar esta conferência, foi criado um check-list que contempla 
todos os pontos avaliados pela divisão responsável, conforme tabela a se-
guir. Recomenda-se que este check-list também seja utilizado pelos órgãos 
para verificação ANTES de enviar o processo à DICOM, a fim de minimizar as 
chances de o processo ser devolvido para correções.

REQUISITOS PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

1. O processo administrativo foi devidamente autuado, protocolado e numera-
do? (base legal: Lei 8666/93, artigo 38, caput)

3. Termo de Referência, contendo os itens a seguir discriminados: 
(base legal: Lei Complementar nº 101/2000; Decreto Federal nº 3.555/2000, artigo 8º, II; Decreto Federal nº 
5450/2005, artigo 9º, I e §2º e artigo 30, II; Lei 8666/93, art. 40, I; Lei 10.520/2002, artigo 3º, II; Decreto Municipal 
9.337/2005, artigo 9º, I)

a) Objeto previamente padronizado no Catálogo de Materiais e Serviços descrito 
de forma clara, concisa e objetiva;
b) Justificativa quanto ao interesse público para a contratação das aquisições 
e/ou prestações de serviços, origem da estimativa da demanda e, caso haja 
necessidade de indicação de marca ou especificações exclusivas, a justificativa 
correspondente;
c) Especificação detalhada do objeto contendo a definição das unidades e 
quantidades;
d) Definição do local e do horário de recebimento do produto e/ou execução do 
serviço; 
e) Prazo de entrega e/ou prazo de execução;
f) Requisitos de aceitabilidade dos bens e/ou serviços (explicação quanto à 
forma de recebimento e/ou execução);
g) Forma de pagamento e indicação de dotação orçamentária;
h) Garantia/validade do produto e/ou garantia quanto à execução dos servi-
ços;
i) Exigências para aquisição e/ou serviços:
- Informar: se será vedada/permitida subcontratação (somente serviço), inclu-
sive nos casos onde o transporte de produtos é passível de fiscalização de 
vigilância sanitária, e se será admitida a participação de consórcio, com a devida 
justificativa (obrigatória);
- Informar necessidade de: assistência técnica, amostras, catálogos, Inmetro, 
Anvisa, etiqueta de eficiência energética, Certificado de Aprovação,CREA, CAU e 
demais exigências que forem pertinentes à aquisição e/ou serviço.
j) Fiscalização/acompanhamento da execução da aquisição e/ou serviço (Lei nº 
8.666/93, artigo 67);
k) Obrigações da Contratada;
l) Obrigações da contratante;
m) Sanções (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02);
n) Disposições finais (informações complementares para a aquisição e/ou 
execução do serviço);
o) Aprovação do(a) Ordenador(a), data, assinatura e rubrica em todas as 
páginas por todos os elaboradores e responsáveis.

2. O processo administrativo está instruído com o estudo técnico preliminar e 
mapa de riscos?

4. Orçamentos: 
a) Contendo descrição detalhada dos bens/serviços a serem licitados, em 
conformidade com o Termo de Referência;
b) Indicar o CNPJ, o nome do responsável pela emissão do orçamento, com 
assinatura e data;
c) Quantidade mínima de três, sendo ao menos uma cotação realizada com 
fornecedor local (em atendimento à orientação do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul). Em caso negativo, justificar;
d) Anexar aos autos a Declaração de Responsabilidade sobre:

-Pesquisa de preços; 
-Verificação da atividade econômica compatível com o objeto cotado (Contra-
to Social); 
-Análise de não possuírem sócios em comum (QSA)
-Identificação do elaborador, data e assinatura.

Até a publicação de regulamentação própria pela PMCG, serão aceitos orçamentos realizados em conformidade 
com a Instrução Normativa nº 05/2014 e alterações da Instrução Normativa nº 03/2017, podendo ser utilizados 
nesta ordem: 
1º. Painel de Preços; 2º. contratações similares de outros entes públicos; 3º. pesquisa publicada em mídia especia-
lizada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 4º. 
pesquisa com os fornecedores.
Não serão aceitos orçamentos realizados em período que ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 
da autorização para abertura do processo licitatório.

5. Mapa comparativo de preços: 
a) Deverá estar de acordo com os orçamentos apresentados;
b) Deverá respeitar os percentuais de exequibilidade e não poderá conter preços 
excessivamente elevados;
c) Deverá demonstrar em nota explicativa quais foram os critérios de exequibili-
dade utilizados (ex.: 60%/40%); 

6. PAM/PPS e Reserva Orçamentária devidamente assinados pelo Ordenador de 
despesas e demais responsáveis (ambos os documentos), exceto SRP. 
(base legal: Lei 8666/93, artigo 38, caput e  Decreto nº 5.450/2005, artigo 30, IV) 

7. Diante da determinação contida na Lei complementar 123/2006, há a obriga-
toriedade de reserva de cotas de até 25% do objeto para as ME’s e EPP’s, bem 
como a realização de licitação exclusiva para essas empresas quando o valor do 
item/lote do objeto não ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Assim, no 
caso de necessidade de não aplicação dos supracitados benefícios, nos termos 
do artigo 49, II e III da referida Lei, deverá ser apresentada justificativa. 
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REQUISITOS PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

1. O processo administrativo foi devidamente autuado, protocolado e numera-
do? (base legal: Lei 8666/93, artigo 38, caput)

3. Termo de Referência, contendo os itens a seguir discriminados: 
(base legal: Lei Complementar nº 101/2000; Decreto Federal nº 3.555/2000, artigo 8º, II; Decreto Federal nº 
5450/2005, artigo 9º, I e §2º e artigo 30, II; Lei 8666/93, art. 40, I; Lei 10.520/2002, artigo 3º, II; Decreto Municipal 
9.337/2005, artigo 9º, I)

a) Objeto previamente padronizado no Catálogo de Materiais e Serviços descrito 
de forma clara, concisa e objetiva;
b) Justificativa quanto ao interesse público para a contratação das aquisições 
e/ou prestações de serviços, origem da estimativa da demanda e, caso haja 
necessidade de indicação de marca ou especificações exclusivas, a justificativa 
correspondente;
c) Especificação detalhada do objeto contendo a definição das unidades e 
quantidades;
d) Definição do local e do horário de recebimento do produto e/ou execução do 
serviço; 
e) Prazo de entrega e/ou prazo de execução;
f) Requisitos de aceitabilidade dos bens e/ou serviços (explicação quanto à 
forma de recebimento e/ou execução);
g) Forma de pagamento e indicação de dotação orçamentária;
h) Garantia/validade do produto e/ou garantia quanto à execução dos servi-
ços;
i) Exigências para aquisição e/ou serviços:
- Informar: se será vedada/permitida subcontratação (somente serviço), inclu-
sive nos casos onde o transporte de produtos é passível de fiscalização de 
vigilância sanitária, e se será admitida a participação de consórcio, com a devida 
justificativa (obrigatória);
- Informar necessidade de: assistência técnica, amostras, catálogos, Inmetro, 
Anvisa, etiqueta de eficiência energética, Certificado de Aprovação,CREA, CAU e 
demais exigências que forem pertinentes à aquisição e/ou serviço.
j) Fiscalização/acompanhamento da execução da aquisição e/ou serviço (Lei nº 
8.666/93, artigo 67);
k) Obrigações da Contratada;
l) Obrigações da contratante;
m) Sanções (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02);
n) Disposições finais (informações complementares para a aquisição e/ou 
execução do serviço);
o) Aprovação do(a) Ordenador(a), data, assinatura e rubrica em todas as 
páginas por todos os elaboradores e responsáveis.

2. O processo administrativo está instruído com o estudo técnico preliminar e 
mapa de riscos?

4. Orçamentos: 
a) Contendo descrição detalhada dos bens/serviços a serem licitados, em 
conformidade com o Termo de Referência;
b) Indicar o CNPJ, o nome do responsável pela emissão do orçamento, com 
assinatura e data;
c) Quantidade mínima de três, sendo ao menos uma cotação realizada com 
fornecedor local (em atendimento à orientação do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul). Em caso negativo, justificar;
d) Anexar aos autos a Declaração de Responsabilidade sobre:

-Pesquisa de preços; 
-Verificação da atividade econômica compatível com o objeto cotado (Contra-
to Social); 
-Análise de não possuírem sócios em comum (QSA)
-Identificação do elaborador, data e assinatura.

Até a publicação de regulamentação própria pela PMCG, serão aceitos orçamentos realizados em conformidade 
com a Instrução Normativa nº 05/2014 e alterações da Instrução Normativa nº 03/2017, podendo ser utilizados 
nesta ordem: 
1º. Painel de Preços; 2º. contratações similares de outros entes públicos; 3º. pesquisa publicada em mídia especia-
lizada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 4º. 
pesquisa com os fornecedores.
Não serão aceitos orçamentos realizados em período que ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 
da autorização para abertura do processo licitatório.

5. Mapa comparativo de preços: 
a) Deverá estar de acordo com os orçamentos apresentados;
b) Deverá respeitar os percentuais de exequibilidade e não poderá conter preços 
excessivamente elevados;
c) Deverá demonstrar em nota explicativa quais foram os critérios de exequibili-
dade utilizados (ex.: 60%/40%); 

6. PAM/PPS e Reserva Orçamentária devidamente assinados pelo Ordenador de 
despesas e demais responsáveis (ambos os documentos), exceto SRP. 
(base legal: Lei 8666/93, artigo 38, caput e  Decreto nº 5.450/2005, artigo 30, IV) 

7. Diante da determinação contida na Lei complementar 123/2006, há a obriga-
toriedade de reserva de cotas de até 25% do objeto para as ME’s e EPP’s, bem 
como a realização de licitação exclusiva para essas empresas quando o valor do 
item/lote do objeto não ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Assim, no 
caso de necessidade de não aplicação dos supracitados benefícios, nos termos 
do artigo 49, II e III da referida Lei, deverá ser apresentada justificativa. 
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REQUISITOS PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

1. O processo administrativo foi devidamente autuado, protocolado e numera-
do? (base legal: Lei 8666/93, artigo 38, caput)

3. Termo de Referência, contendo os itens a seguir discriminados: 
(base legal: Lei Complementar nº 101/2000; Decreto Federal nº 3.555/2000, artigo 8º, II; Decreto Federal nº 
5450/2005, artigo 9º, I e §2º e artigo 30, II; Lei 8666/93, art. 40, I; Lei 10.520/2002, artigo 3º, II; Decreto Municipal 
9.337/2005, artigo 9º, I)

a) Objeto previamente padronizado no Catálogo de Materiais e Serviços descrito 
de forma clara, concisa e objetiva;
b) Justificativa quanto ao interesse público para a contratação das aquisições 
e/ou prestações de serviços, origem da estimativa da demanda e, caso haja 
necessidade de indicação de marca ou especificações exclusivas, a justificativa 
correspondente;
c) Especificação detalhada do objeto contendo a definição das unidades e 
quantidades;
d) Definição do local e do horário de recebimento do produto e/ou execução do 
serviço; 
e) Prazo de entrega e/ou prazo de execução;
f) Requisitos de aceitabilidade dos bens e/ou serviços (explicação quanto à 
forma de recebimento e/ou execução);
g) Forma de pagamento e indicação de dotação orçamentária;
h) Garantia/validade do produto e/ou garantia quanto à execução dos servi-
ços;
i) Exigências para aquisição e/ou serviços:
- Informar: se será vedada/permitida subcontratação (somente serviço), inclu-
sive nos casos onde o transporte de produtos é passível de fiscalização de 
vigilância sanitária, e se será admitida a participação de consórcio, com a devida 
justificativa (obrigatória);
- Informar necessidade de: assistência técnica, amostras, catálogos, Inmetro, 
Anvisa, etiqueta de eficiência energética, Certificado de Aprovação,CREA, CAU e 
demais exigências que forem pertinentes à aquisição e/ou serviço.
j) Fiscalização/acompanhamento da execução da aquisição e/ou serviço (Lei nº 
8.666/93, artigo 67);
k) Obrigações da Contratada;
l) Obrigações da contratante;
m) Sanções (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02);
n) Disposições finais (informações complementares para a aquisição e/ou 
execução do serviço);
o) Aprovação do(a) Ordenador(a), data, assinatura e rubrica em todas as 
páginas por todos os elaboradores e responsáveis.

2. O processo administrativo está instruído com o estudo técnico preliminar e 
mapa de riscos?

4. Orçamentos: 
a) Contendo descrição detalhada dos bens/serviços a serem licitados, em 
conformidade com o Termo de Referência;
b) Indicar o CNPJ, o nome do responsável pela emissão do orçamento, com 
assinatura e data;
c) Quantidade mínima de três, sendo ao menos uma cotação realizada com 
fornecedor local (em atendimento à orientação do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul). Em caso negativo, justificar;
d) Anexar aos autos a Declaração de Responsabilidade sobre:

-Pesquisa de preços; 
-Verificação da atividade econômica compatível com o objeto cotado (Contra-
to Social); 
-Análise de não possuírem sócios em comum (QSA)
-Identificação do elaborador, data e assinatura.

Até a publicação de regulamentação própria pela PMCG, serão aceitos orçamentos realizados em conformidade 
com a Instrução Normativa nº 05/2014 e alterações da Instrução Normativa nº 03/2017, podendo ser utilizados 
nesta ordem: 
1º. Painel de Preços; 2º. contratações similares de outros entes públicos; 3º. pesquisa publicada em mídia especia-
lizada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 4º. 
pesquisa com os fornecedores.
Não serão aceitos orçamentos realizados em período que ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 
da autorização para abertura do processo licitatório.

5. Mapa comparativo de preços: 
a) Deverá estar de acordo com os orçamentos apresentados;
b) Deverá respeitar os percentuais de exequibilidade e não poderá conter preços 
excessivamente elevados;
c) Deverá demonstrar em nota explicativa quais foram os critérios de exequibili-
dade utilizados (ex.: 60%/40%); 

6. PAM/PPS e Reserva Orçamentária devidamente assinados pelo Ordenador de 
despesas e demais responsáveis (ambos os documentos), exceto SRP. 
(base legal: Lei 8666/93, artigo 38, caput e  Decreto nº 5.450/2005, artigo 30, IV) 

7. Diante da determinação contida na Lei complementar 123/2006, há a obriga-
toriedade de reserva de cotas de até 25% do objeto para as ME’s e EPP’s, bem 
como a realização de licitação exclusiva para essas empresas quando o valor do 
item/lote do objeto não ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Assim, no 
caso de necessidade de não aplicação dos supracitados benefícios, nos termos 
do artigo 49, II e III da referida Lei, deverá ser apresentada justificativa. 
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É importante esclarecer que, assim como os órgãos demandantes gosta-
riam que os processos não fossem devolvidos para correção, a Diretoria-Geral 
de Compras e Licitação do nosso município também gostaria que todos os 
processos fossem enviados corretamente, de modo que não precisassem ser 
devolvidos. Neste ponto, é importante lembrar que para isso ser possível, o 
papel das SECRETARIAS E ENTIDADES é fundamental, posto que a responsa-
bilidade de elaboração dos documentos e instrução processual é deles, sendo 
a DICOM mera conferencista. Se o processo for elaborado com atenção, revi-
sado e enviado bem instruído pelas Secretarias, dificilmente será necessá-
ria alguma correção, e assim o processo seguirá seu fluxo com AGILIDADE.

DEVOLVERAM MEU PROCESSO. E AGORA?

Caso o processo seja devolvido, é importante que os órgãos OBSERVEM 
COM ATENÇÃO os pontos de correção e procurem a Divisão de Análise caso 
não tenham compreendido o que está sendo solicitado. É frequente a remes-
sa de processos às Secretarias solicitando ajustes em dois ou mais tópicos, 
que depois são devolvidos à DICOM com ajustes parciais, ignorando parte do 
que foi solicitado. Nestes casos, os processos serão devolvidos até que se 
cumpra integralmente o que está sendo solicitado, posto que tais solicitações 
visam resguardar a segurança jurídica de TODOS os envolvidos no processo 
licitatório.

Vale lembrar que a agilidade do processo licitatório depende intimamente 
da ATENÇÃO dispensada pelas Secretarias e Entidades demandantes no ato 
da instrução processual.

Caso as dúvidas persistam, a Divisão de Análise Processual poderá ser conta-
tada por meio do e-mail analise.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br.
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Como o intuito de facilitar o entendimento, este capítulo foi elaborado na 
forma de perguntas e respostas.

Em caso de dúvidas, o e-mail da Gerência de Registro de Preços é gerp.
dicom@seges.campogrande.ms.gov.br.

3. SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS (SRP)
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1. QUAIS AS PRINCIPAIS DEFINIÇÕES NO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS?

As principais definições são as seguintes:
Sistema de Registro de Preços - SRP: Conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de 
bens para contratações futuras. 

Ata de Registro de Preços: Documento vinculativo, obrigacional, com ca-
racterística de compromisso para futura contratação, onde se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, 
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas.

Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública respon-
sável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro 
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. Es-
pecificamente para o Município de Campo Grande, o órgão gerenciador é a 
Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM.

Órgão ou Entidade Participante: Órgão ou entidade que participa dos pro-
cedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

Preço Registrado: O menor preço obtido na licitação para o registro de 
preços.

Detentor da ata ou compromitente fornecedor: Licitante que, após a as-
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sinatura da ata de registro de preços, tem o compromisso de fornecer o objeto 
para a Administração Pública, nos valores registrados.

Pinçamento: Em uma licitação realizada por lotes, tendo cada lote vários 
itens, o pinçamento seria a aquisição de um ou mais itens dentro de um lote, 
ao invés de adquirir todos os itens que o compõem. Esta prática é vedada 
tanto para aquisição em Ata própria quanto para adesão às Atas de outros 
órgãos.

2. QUAL A PREVISÃO LEGAL?
O Sistema de Registro de Preços está previsto no art.15, II, da Lei 8.666/93, 

Decreto Municipal nº 12.480/2014 e Decreto Municipal nº 12.804/2016.

3. QUANDO SERÁ ADOTADO O SRP?
Será adotado, preferencialmente, nas seguintes hipóteses (artigo 3º do 
Decreto Municipal nº 12.480/2014): 

- Necessidade de aquisições frequentes em virtude das características 
dos bens ou serviços
- Conveniência de entrega parcelada dos bens ou contratação de servi-
ços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa
- Conveniência de atendimento a mais de um órgão ou entidade mu-
nicipal
- Impossibilidade de definição prévia do quantitativo a ser demandado 
em razão da natureza do bem ou serviço
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QUANDO...

NÃO FOR
POSSÍVEL DEFINIR
PREVIAMENTE

PELA NATUREZA
DO OBJETO

QUANTITATIVO A
SER DEMANDADO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
                  PÚBLICA

NECESSIDADE DE
CONTRATAÇÕES FREQUENTES

CONVENIÊNCIA

FOR
CONVENIENTE

PELAS CARACTERÍSTICAS
DO BEM OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO
DE BENS

OU

AQUISIÇÃO
DE BEM

COM PREVISÃO
DE ENTREGAS
PARCELADAS

CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS
REMUNERADOS

CONTRATAÇÃO
DESERVIÇOS

PARA
ATENDIMENTO
A MAIS DE UM

ÓRGÃO

ENTIDADE

PROGRAMA
DE GOVERNO

POR UNIDADE
DE MEDIDA OU EM
REGIME DE TAREFA

OU

CONCORRÊNCIA
REGRA GERAL

COMPRAS E
CONTRATAÇÕES DE BENS

E SERVIÇOS COMUNS

Lei 10.520, art 11

Lei 8.666, art 15 § 3º

PREGÃO

QUANDO...

HIPÓTESES PARA
ADOÇÃO DO SRP

VALIDADE
DO SRP

MODALIDADES EM QUE
SE APLICA O SRP

NÃO SUPERIOR A 1 ANO

SISTEMA
DE REGISTRO
DE PREÇOS
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QUANDO...

NÃO FOR
POSSÍVEL DEFINIR
PREVIAMENTE

PELA NATUREZA
DO OBJETO

QUANTITATIVO A
SER DEMANDADO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
                  PÚBLICA

NECESSIDADE DE
CONTRATAÇÕES FREQUENTES

CONVENIÊNCIA

FOR
CONVENIENTE

PELAS CARACTERÍSTICAS
DO BEM OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO
DE BENS

OU

AQUISIÇÃO
DE BEM

COM PREVISÃO
DE ENTREGAS
PARCELADAS

CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS
REMUNERADOS

CONTRATAÇÃO
DESERVIÇOS

PARA
ATENDIMENTO
A MAIS DE UM

ÓRGÃO

ENTIDADE

PROGRAMA
DE GOVERNO

POR UNIDADE
DE MEDIDA OU EM
REGIME DE TAREFA

OU

CONCORRÊNCIA
REGRA GERAL

COMPRAS E
CONTRATAÇÕES DE BENS

E SERVIÇOS COMUNS

Lei 10.520, art 11

Lei 8.666, art 15 § 3º

PREGÃO

QUANDO...

HIPÓTESES PARA
ADOÇÃO DO SRP

VALIDADE
DO SRP

MODALIDADES EM QUE
SE APLICA O SRP

NÃO SUPERIOR A 1 ANO

SISTEMA
DE REGISTRO
DE PREÇOS
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4. QUAIS OS OBJETIVOS DO SRP?
Alguns dos objetivos do SRP são:
- Reduzir o número de licitações 
- Contribuir para a agilidade no processo de contratações 
- Contribuir para um melhor gerenciamento de controle de estoque 
- Possibilitar a criação do almoxarifado virtual
- Otimizar a execução orçamentária e proporcionar a redução dos custos 

de contratação

5. QUAIS AS VANTAGENS DO SRP?
Algumas das vantagens do SRP são:
- Otimização dos estoques e da contratação de serviços, com consequen-

te redução de custos
- Redução do número de licitações
- Otimização do poder de compra de bens e serviços
- Ampliação da desburocratização e do uso do poder de compra, possi-

bilitando a obtenção de menores preços nas contratações da Administração 
Pública

6. O SRP É LICITAÇÃO?
Não se trata de uma nova modalidade de licitação, mas sim, de um siste-

ma de contratação formado por um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 
contratações futuras.

Deve ser precedido de licitação, realizada nas modalidades concorrência 
ou pregão e de ampla pesquisa de mercado. Após a realização da licitação, os 
preços e as condições de contratação ficam registrados na Ata de Registro 
de Preços.

O pregão será do tipo menor preço e a concorrência do tipo “melhor técni-
ca” ou “técnica e preço” quando envolver a contratação de serviços especiali-
zados, a critério do órgão gerenciador.
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7. COMO DEVEM ESTAR DISPOSTOS OS BENS A SEREM ADQUI-
RIDOS NA LICITAÇÃO?

Os bens a serem adquiridos por meio de licitação para formação de sis-
tema de registro de preços deverão estar dispostos no edital, em regra, por 
item.

Caso haja necessidade de agrupamentos de itens no lote, é obrigatória a 
apresentação de justificativa formal para tanto e, no momento da aquisição, é 
vedado o “pinçamento” de itens dentro de um mesmo lote.

8. O QUE O ÓRGÃO OU ENTIDADE DEVE FAZER PARA PARTICI-
PAR?

Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal (provocados ou 
não pelo órgão gerenciador) poderão manifestar o interesse em participar do 
SRP, adotando as seguintes precauções:

1) Não se pode comprar quantidade maior que a estimada
2) A estimativa precisa estar coerentemente justificada
3) Recomenda-se que o órgão estime a quantidade que vai comprar com 

variação máxima de 25% para mais ou menos
4) Quanto mais órgãos participantes interessados, maior a quantidade a 

ser comprada e maior a economia de escala

9. É NECESSÁRIA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA?
Não é necessária a indicação da dotação orçamentária, que somente será 

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

10. QUAL O PRAZO DE VIGÊNCIA?
Até 12 (doze) meses, contados da publicação da respectiva Ata de Regis-

tro de Preço. 

11. A LICITAÇÃO PARA SRP TERMINOU. É OBRIGADA A CONTRA-
TAÇÃO?

A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a 
firmar contratações.

Mesmo havendo preços registrados, a Administração Pública ainda pode 
utilizar outros meios para a aquisição do objeto pretendido, respeitando a le-
gislação relativa às licitações e assegurando preferência ao fornecedor regis-
trado em igualdade de condições.
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12. COMO É FORMALIZADA A CONTRATAÇÃO?
A contratação é formalizada diretamente pelo órgão ou entidade partici-

pante do SRP por meio de nota de empenho, contrato e outros.

12.1. COMO DEVE OCORRER A FORMALIZAÇÃO DO USO DE SAL-
DO DA ATA?

Ocorrerá após a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços e de-
verá atender aos seguintes passos:

- Abertura de procedimento administrativo com a juntada dos documen-
tos relativos à ata de registro de preços, em especial: 

1. Termo de abertura
2. Ata de registro de preços e anexos devidamente assinada
3. Extrato da ata de registro de preços e comprovante de publicação
4. Justificativa para a solicitação de saldo assinada pelo ordenador
5. Solicitação de saldo assinada pelo ordenador
6. Despacho ao órgão gerenciador
Após a liberação de saldo pelo órgão gerenciador, o processo será encami-

nhado ao órgão ou entidade participante para:
- Emissão da nota de empenho ou contrato
- Notificação ao detentor da ata, por meio de publicação na imprensa ofi-

cial do Município, para ciência quanto à emissão da nota de empenho e para 
que proceda à entrega dos objetos no prazo previsto na Ata de Registro de 
Preços

- Envio por e-mail do comprovante de publicação ao detentor notificado

13. O QUE É ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS?
É a utilização da ata de registro de preços, durante a vigência, por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 
certame licitatório, sendo necessária a justificativa da vantagem e a anuência 
do órgão gerenciador e aceite do detentor da Ata.
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13.1. QUAIS SÃO AS HIPÓTESES?
As hipóteses de adesão à Ata de Registro de Preços são as seguintes:
- Adesão de órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual ou de 

outros Municípios à Ata de Registro de Preços do Município de Campo Gran-
de-MS (adesão de outros órgãos à Ata do Município)

- Adesão de órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal à 
Ata de Registro de Preços da Administração Pública Federal, Estadual ou de 
outros municípios (adesão às atas externas)

Atenção: Não é possível a adesão à Ata de Registro de Preços entre os 
órgãos ou entidades do Município de Campo Grande-MS, já que possuem o 
mesmo órgão gerenciador. Caberá apenas a Cedência de saldo na Ata de Re-
gistro de Preços, prevista no artigo 21 do Decreto Municipal nº 12.804/2016.

13.2. É POSSÍVEL A ADESÃO POR ITEM?
Sim, somente quando a licitação tiver sido realizada por itens ou lotes com 

apenas um item.
Não é possível a adesão à Ata de Registro de Preços de outros órgãos da 

Administração Pública quando a aquisição pretendida for diversa da prevista 
na ata a ser aderida. Assim, não é possível o “pinçamento” de itens dentro de 
lote com diversos itens.

13.3. QUAL O PROCEDIMENTO PARA A ADESÃO À ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS (CARONA)?

Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal que preten-
dam aderir às Atas de outros órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal, Estadual ou de outros Municípios deverão instruir os processos de 
adesão à Ata de Registro de Preços, conforme a tabela a seguir, em virtude da 
Resolução nº 88 TCE-MS de 03/10/2018 (ANEXO VI, subitem 7.6.).
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DOCUMENTOS PARA ADESÃO (CARONA)Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

CI para abertura do processo

Estudo Técnico Preliminar

Mapa de riscos

Termo de Referência (acrescentar o quantitativo por cada órgão e total)

Mínimo 3 orçamentos com carimbo de CNPJ, assinatura, data e validade

Mapa Comparativo de Preços

Declaração de responsabilidade sobre a pesquisa de preços

Justificativa técnica para adesão à Ata de Preços

Justificativa sobre a vantagem econômica para adesão à Ata de Preços

Planilha de vantajosidade

Cópia do edital e seus anexos

Cópia do parecer jurídico que aprovou a minuta do edital e seus anexos
(ou equivalente)

Cópia da Ata de Registro de Preços assinada

Consulta ao Órgão gerenciador da Ata – (de acordo)

Consulta ao fornecedor – (de acordo)

Controle de saldo

PAM/PPS e reserva orçamentária de cada órgão que irá aderir à Ata

Despacho à DICOM

Quando se tratar de verba federal deverá observar o previsto no artigo 22, §3º 

e 4º do Decreto Federal nº 7.892/2013.

Após a adesão o órgão deverá observar o previsto na Resolução 88 do TCE/MS 
- ANEXO VI, subitem 7.6.

Para a contratação o órgão deverá solicitar os documentos pertinentes, tais 
como: 
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  – Cartão CNPJ com QSA
- Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União (INSS)
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão Negativa de Débitos Municipais ou CNDG
- Certificado de Regularidade do FGTS
- Certidão de Falência e Concordata.
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
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14. QUAIS OS CASOS EM QUE OS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÃO SER REVISTOS?

Apenas em decorrência de eventual REDUÇÃO dos preços praticados no 
mercado, sendo que a alteração da Ata é de competência do órgão gerencia-
dor.

IMPORTANTE: Em Ata de Registro de Preço não é possível rea-
linhamento para valor a maior.

Quando houver fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados (ar-
tigo 65, II,d, da Lei 8.666/93), somente será possível a revisão do valor na fase 
de execução (contrato), de competência do órgão ou entidade participante. 
Ex.: O órgão, após a solicitação de saldo, realiza contrato de fornecimento com 
o detentor da Ata. Caso ocorra aumento de preços após a contratação, será 
possível o realinhamento de preço no contrato.

15. QUAIS AS HIPÓTESES QUE PERMITEM O CANCELAMENTO DO 
REGISTRO DO FORNECEDOR? 

Nas hipóteses previstas nos artigos 18 e 19 do Decreto 12.480/2014: 
- Descumprimento de condições da Ata de Registro de Preços
- Não retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, sem jus-

tificativa
- Discordância do fornecedor em reduzir os preços registrados, quando 

estes tornarem-se superiores aos praticados no mercado

Obs.:  Após a eventual negativa pelo órgão ou entidade par-
ticipante, será possível a aplicação do artigo 17, do Decreto 
12.480/2014, que libera o fornecedor do compromisso assu-
mido na Ata de Registro de Preços, sendo necessário o pedido 
expresso do detentor da ata.
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- Aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal 
e declaração de inidoneidade

- Razões de interesse público para o cancelamento
- Pedido de cancelamento efetuado pelo fornecedor
Assim, caberá ao órgão participante encaminhar ao órgão gerenciador in-

formações necessárias para que seja cancelado o registro do fornecedor nos 
casos acima citados.

16. É POSSÍVEL A TROCA DE MARCA NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS?

Sim. O pedido de troca de marca será analisado pelo órgão gerenciador 
após a devida manifestação do órgão ou entidade participante.

17. QUAL O PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS?

O órgão ou entidade deverá encaminhar à DICOM o procedimento admi-
nistrativo para aplicação de eventual penalidade devidamente instruído con-
forme descrito no CAPÍTULO 5, em especial, com os seguintes documentos: 

- Emissão da nota de empenho
- Notificação ao detentor da Ata, por meio de publicação na imprensa ofi-

cial do Município, para ciência quanto à emissão da nota de empenho e para 
que proceda à entrega dos objetos contidos no referido instrumento no prazo 
previsto na Ata de Registro de Preços

- Envio por e-mail do comprovante de publicação
- Demais documentos que instruíram o processo administrativo de solici-

tação de saldo (item 12.1 deste capítulo)
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As obras e serviços de engenharia possuem requisitos e especificações 
que as diferenciam dos serviços comuns, sendo o processo licitatório comu-
mente realizado por concorrência, tomada de preços ou convite. Mas existem 

4. OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA
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exceções, como é o caso dos serviços comuns de engenharia, onde o objeto é 
de fácil realização, com especificações usuais no mercado, sem necessidade 
de orientação de profissional registrado no CREA, sendo que a contratação 
é realizada na modalidade Pregão. Também podem ser realizados trabalhos 
técnico-científicos, podendo englobar projetos, sendo sua contratação viabi-
lizada por meio de concurso.

Os projetos para construção, execução de reforma ou ampliação são rea-
lizados em três etapas sucessivas: Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico 
e Projeto Executivo. Todos eles devem ser elaborados de acordo com as leis, 
decretos, regulamentos, portarias e normas aplicáveis às obras públicas e em 
conformidade com as normas técnicas devidas, além de serem desenvolvidos 
de forma que guardem sintonia entre si, tenham consistência material e aten-
dam às necessidades e aos estudos de viabilidade.

PROJETO
BÁSICO

ESTUDO TÉCNICO
PRELIMINAR

PROJETO
EXECUTIVO
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Além de observar as características e condições do local de execução dos 
serviços ou obra, os projetos básico e executivo têm de considerar os seguin-
tes requisitos:

Impacto ambiental

Segurança

Funcionalidade e adequação ao interesse público

Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais,
tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução,
de modo a diminuir os custos de transporte

Facilidade e economia na execução, conservação e operação,
sem prejuízo da durabilidade da obra ou serviço

Adoção das normas técnicas de saúde e segurança do trabalho
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Toda licitação de obra ou serviço de engenharia deve ser precedida da ela-
boração de projeto básico, pois, de acordo com a lei Nº 8.666/93, as licitações 
somente poderão ser realizadas quando houver:

4.1. PROJETO BÁSICO

PROJETO
BÁSICO

 Aprovado pela autoridade competente 
e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo 
licitatório

ORÇAMENTO
DETALHADO

Em planilhas que expressem a 
composição de todos os custos 
unitários

PREVISÃO
DE RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS

 Que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executadas no 
exercício �nanceiro em curso, de 
acordo com o cronograma de 
desembolso

PLANO
PLURIANUAL

Produto esperado contemplado 
nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual

ESTUDO
TÉCNICO

PRELIMINAR

Documento de O�cialização da 
Demanda
Análise da Viabilidade da Contratação
Plano de Sustentação
Estratégia da Contratação
Análise de Riscos
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O projeto básico serve de base para elaboração do ato convocatório e é 
elaborado pela Secretaria responsável pelo processo administrativo referente 
ao objeto da licitação, que designa responsáveis técnicos a ela vinculados, 
com inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Tais profissionais efetuam o 
registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRTs), respectivamente, referentes aos projetos, 
nos termos da Lei nº 6.496/1977 e da Lei nº 12.378/2010. Em sequência, é 
autorizado pelo Ordenador de Despesas.

Pode-se dizer que o Projeto Básico é o documento que DEFINE O OBJETO 
desejado pela Administração, com a devida justificativa para o seu pedido. 
Esta justificativa deve conter:

• Cenário atual.
• Motivação da contratação.
• Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação.
• Conexão entre a contratação e o planejamento.
• Resultados esperados.
• Critérios ambientais adotados (quando houver).
• Referências a estudos preliminares (quando houver).

IMPORTANTE:  Os projetos básicos são parte dos documentos 
preparatórios do ato convocatório da licitação. Depois de ela-
borados, em conformidade com a natureza do objeto, devem 
ser autorizados pelos respectivos ordenadores de despesas, 
para então integrar o instrumento convocatório da licitação 
como anexo de edital.
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Para facilitar o monitoramento de cada Secretaria na verificação dos do-
cumentos necessários para realizar o processo licitatório, segue o modelo de 
check-list a ser utilizado:

PROJETO BÁSICO

CHECK-LIST DE DOCUMENTOS GERAIS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Deve conter os seguintes elementos:
• Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos construtivos com clareza
• Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo 
e de realização das obras e montagem
• Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, 
sem frustrar o caráter competitivo para a execução
• Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução
• Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 
em cada caso
• O orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliado

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Descrição
Estudo Técnico Preliminar
Projeto Básico*
Projetos Plotados (Desenhos Gráficos)
Levantamento do Quantitativo
Levantamento Fotográfico
Memorial Descritivo*
Memória de Cálculo*
Planilha Orçamentária*
Composições Unitárias
Planilha de Cotação de Mercado
Planilha de Composição de BDI*
Cronograma Físico Financeiro*
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica)*
Estudos Ambientais Integrantes dos Requerimentos das Licenças Ambientais
Licenças Ambientais
Informações Complementares*
CD (mídia digital atualizada)*
Reserva Orçamentária*
Demais Documentos (Convênios, TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, etc.)

Status

* Itens obrigatórios
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A seguir, veja a listagem dos documentos que compõem o projeto básico, 
de forma esquematizada:

MEMORIAL DESCRITIVO *
Descrição textual detalhada do objeto projetado, apresentando as soluções técnicas, 
justificativas necessárias ao pleno entendimento dos projetos plotados, especifica-
ções do objeto e os métodos e prazos para sua execução, complementando as 
informações contidas nos desenhos

PROJETOS PLOTADOS (DESENHOS)
Representação gráfica do objeto a ser executado, utilizada para fornecer a base de 
quantidades da memória de cálculo
ou
LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO
Utilizado para fornecer a base de quantidades calculadas na memória de cálculo
ou
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
Utilizado para fornecer a base de quantidades calculadas na memória de cálculo

PROJETO BÁSICO *
Retrata a importância, para a Administração,

de ser realizada a licitação da obra.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
(Vide capítulo 2.2)

MEMÓRIA DE CÁLCULO *
Demonstração do cálculo realizado para obter as quantidades originalmente 
detalhadas nos projetos plotados ou nos levantamentos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA *
Lista todos os preços e quantidades de todos os serviços a serem executados e bens a 
serem adquiridos para o objeto

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS **
Detalha os componentes de preço de cada item da planilha orçamentária, contendo a 
discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua incidência na realização do 
serviço, preço unitário com base nas tabelas oficiais com vigências à época da monta-
gem do processo (sempre que possível), custo parcial e custo total do serviço
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PLANILHA DE COTAÇÃO DE MERCADO
Método para obter preços de mercado para itens que não existem nas tabelas de 
referência

PLANILHA DE COTAÇÃO DE BDI *
Demonstra o “fator de correção” utilizado para trazer os preços unitários a valores 
praticados no mercado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO *
Mostra como está dividida a execução da obra e em que etapas ou meses se concen-
tram os gastos

ESTUDOS AMBIENTAIS
Necessários em casos específicos previstos em lei, que demandam atenção maior 
para questões ambientais

LICENÇAS AMBIENTAIS
Necessárias em casos específicos previstos em lei, que demandam atenção maior 
para questões ambientais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *
Lista de informações adicionais importantes para a realização da licitação e para a contra-
tação, tais como: prazos, garantias, qualificações técnicas exigidas (itens prioritários) e 
reajuste dos preços de contrato

ART OU RRT *
Documento vinculado ao CREA (ART) ou ao CAU (RRT) que demonstra quem foi o 
profissional, engenheiro ou arquiteto responsável tecnicamente pela elaboração do 
orçamento e pelo desenho dos projetos plotados
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* Itens obrigatórios 
** Para o caso de se utilizarem composições próprias da Administração (composições de preços 
montadas pelo próprio órgão) ou composições de tabelas de referência de entidades especializadas 
que não sejam SINAPI, deve ser realizada a demonstração de cada insumo e serviço que a compõe

CD (MÍDIA DIGITAL ATUALIZADA) *
Permite a visualização digital de todas as informações e facilita a conferência

RESERVA ORÇAMENTÁRIA *
Mostra a fonte do recurso que será utilizado para execução da obra/serviço da 
licitação

DEMAIS DOCUMENTOS
Outros documentos específicos para o caso em questão, tais como: Convênios, Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC), etc.

IMPORTANTE: Todos os documentos deverão conter assinatura 
do seu responsável técnico, com a respectiva ART/RRT (CREA/
CAU) paga.



M
AN

UA
L 

D
E 

CO
M

PR
AS

 P
Ú

BL
IC

AS
 G

OV
ER

N
AM

EN
TA

IS

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE110

Portanto, além de ser peça fundamental para execução de obra ou pres-
tação de serviços, o projeto básico é o documento que propicia conheci-
mento pleno do objeto que se quer licitar, fornecendo para o licitante as 
informações e os elementos necessários à boa elaboração da proposta, 
mediante regras estabelecidas pela Administração Pública a que estará su-
jeito. 

A inconsistência ou mesmo a inexistência dos elementos que devem com-
por o projeto básico podem ocasionar problemas futuros significativos, tais 
como:

- Inobservância aos princípios da economicidade e vantajosidade, devido à 
inexistência de estudo de viabilidade adequado

- Alterações de especificações técnicas, em razão da falta de estudos ge-
otécnicos ou ambientais adequados, causando atrasos e gastos imprevistos 
e excessivos

- Utilização de materiais inadequados pelos licitantes, por deficiências das 
especificações

- Necessidade de alterações contratuais em função da insuficiência ou 
inadequação das plantas e especificações técnicas, envolvendo negociação 
de preços

IMPORTANTE: Se o projeto básico for falho ou incompleto, os 
objetivos da Administração Pública não serão alcançados.



OB
RA

S 
E 

SE
RV

IÇ
OS

 D
E 

EN
GE

N
H

AR
IA

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE 111

IMPORTANTE: Projeto executivo é o conjunto de elementos ne-
cessários e suficientes à realização do empreendimento a ser 
executado, com nível máximo de detalhamento possível de to-
das as etapas.

Após a elaboração do projeto básico, a Administração Pública deve pro-
videnciar o projeto executivo, que apresentará os elementos necessários à 
realização do empreendimento com nível máximo de detalhamento. Para sua 
execução, deve-se ter pleno conhecimento da área em que a obra será exe-
cutada e de todos os fatores específicos necessários à atividade de execução.

A Lei nº 8.666/1993 estabelece que o projeto executivo deve ser elaborado 
após a conclusão do projeto básico e previamente à execução da obra, mas, 
excepcionalmente, permite que ele seja desenvolvido concomitantemente à 
realização das obras/serviços. Nesses casos, o projeto executivo pode ser in-
cluído na planilha orçamentária, referente a obra que será licitada, ficando sua 
elaboração e execução a cargo da licitante vencedora.

Nos casos em que a obra a ser executada possui grande complexidade 
quanto ao seu dimensionamento ou às melhores técnicas executivas a serem 
adotadas, como seria o caso de obras de infraestrutura (ex.: pavimentação 
urbana) e grandes estruturas (ex.: pontes de concreto armado), a Adminis-
tração Pública pode promover processo licitatório para a execução do proje-
to executivo, de modo que seja feito por empresa especialista, promovendo 
maior segurança quanto ao detalhamento dos materiais e serviços que serão 
utilizados, além de suas quantidades. Neste caso, a Administração Pública 
produz o projeto básico, licita o projeto executivo que tem como base o pri-
meiro, e apenas então realiza a licitação para execução da obra, a partir desse 
projeto executivo vencedor da licitação anterior.

Entretanto, caso a Administração Pública decida licitar com utilização do 
projeto básico, este deve corresponder exatamente ao que determina o Artigo 
6º da Lei das Licitações.

4.2. PROJETO EXECUTIVO
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Recomenda-se que a licitação seja feita com o projeto executivo pronto, 
pois assim têm-se várias vantagens, como:

• Maior detalhamento para os licitantes.
• Menor chance de ocorrerem alterações.
• Menor chance de se utilizarem aditivos e/ou supressões.
• Menor chance de atrasos na execução da obra/serviço.
• Menor chance de paralisações e abandonos da obra.

Dessa forma, soluções técnicas adotadas no projeto básico deverão estar 
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de serem 
reformuladas durante a fase de elaboração do projeto executivo. Deve o pri-
meiro ser, portanto, completo, adequado e suficiente para permitir a elabo-
ração das propostas das empresas interessadas no certame licitatório e a 
escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Em caso de dúvidas, o e-mail da Gerência de Obras de Engenharia é goe.
dicom@seges.campogrande.ms.gov.br.
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A fase contratual inicia-se com a publicação da convocação para assina-
tura do contrato ou retirada da nota de empenho. Esse procedimento é es-
sencial no caso de necessidade de abertura de procedimento administrativo 
para apuração e aplicação de penalidade (em caso de não comparecimento 
do fornecedor para assinatura do contrato, não retirada da nota de empenho, 
não entrega dos materiais, não prestação do serviço ou demais infrações pre-
vistas no edital ou no contrato).

5. APLICAÇÃO DE
PENALIDADES
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Os procedimentos para aplicação de penalidades previstas no edital são 
de competência dos órgãos ou entidades contratantes (Secretarias), com 
exceção dos processos relativos ao Sistema de Registro de Preços, que são 
processados na Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM.

Sugere-se que o PROCESSO ADMINISTRATIVO de aplicação de penalidades 
seja aberto e instruído com os seguintes documentos/procedimentos:

DOCS PENALIDADE

Nota de empenho

Cópia do contrato devidamente assinado, se houver

Notificação, por meio de publicação na imprensa oficial do Município, para 
ciência da empresa quanto à emissão da nota de empenho e para que 
proceda a entrega dos objetos contidos na nota de empenho nº xxx no 
prazo previsto no edital e/ou contrato

Envio por e-mail do comprovante de publicação para a empresa notificada

Verificada a existência de infração/descumprimento por parte da empresa, 
esta deverá ser notificada para apresentar defesa prévia no prazo de 05 
(cinco) dias úteis

Despacho/Parecer de análise exarado pela assessoria jurídica do órgão ou 
entidade que aplicará a penalidade

Despacho exarado pela autoridade competente do órgão ou entidade, 
devidamente fundamentado, determinando a aplicação de penalidade

Publicação do despacho mencionado no item “7” e abertura de prazo para 
recurso (05 dias úteis) a ser julgado pela autoridade superior

Com interposição de recurso, decisão exarada pela autoridade superior

Publicação da decisão do recurso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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As responsabilidades e deveres dos gestores em relação ao bem público 
exigem a adoção de práticas e estratégias eficazes para o sucesso dos pro-
cedimentos licitatórios.

Existe uma série de fatores que devem ser considerados para que o pro-
cesso licitatório seja legal. Tais fatores devem ser apreciados e analisados 
pelo Controle Interno e demais órgãos responsáveis, conforme legislação vi-
gente e também pela sociedade, até porque, o processo licitatório é público.

Um dos riscos evidentes para a Administração Pública é a falta de um bom 
planejamento. O levantamento das compras e das prestações de serviços de 
anos anteriores é um importante aliado a esse fato. O gestor público deve se 

6. RISCOS INERENTES ÀS 
LICITAÇÕES E CONTRATA-
ÇÕES PÚBLICAS
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atentar tanto para os tipos de objetos/serviços que foram solicitados quanto 
para as quantidades que realmente foram utilizadas/prestadas, para que não 
haja desperdício de valores e tempo nos procedimentos licitatórios. 

OS SETORES ENVOLVIDOS NOS PEDIDOS DE COMPRA 
DEVEM ESTAR INTEGRADOS E EM CONSTANTE DIÁLO-
GO COM A FINALIDADE DE SABER PEDIR

FATORES
DE RISCO

AUSÊNCIA DE
PLANO ANUAL DE
CONTRATAÇÕES

FALTA DE
CATALOGAÇÃO

DO CONSUMO
ANTERIOR

AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO

DO CONTROLE
INTERNO

ESTIMATIVA
INADEQUADA DOS

QUANTITATIVOS

AUSÊNCIA
DE CONTROLE DAS

DISPENSAS DE
PEQUENO VALOR

AUSÊNCIA
DE ROTINAS

PADRONIZADAS

AUSÊNCIA
DE EMPENHO

PRÉVIO

AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA

ADEQUADA

AUSÊNCIA DE
ESTUDO TÉCNICO

PRELIMINAR

PREÇOS
DE REFERÊNCIA
INCOMPATÍVEIS

FALTA DE
DISPONIBILIZAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA
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Os maiores riscos são oriundos da falta de planejamento, de falha na de-
monstração do interesse público, de deficiência na especificação do pedido 
e na cotação do objeto, bem como da falta de gerenciamento do contrato, 
conforme será demonstrado a seguir.

6.1. PLANEJAMENTO INSUFICIENTE

Falta de cronograma planejando 
as compras públicas, de acordo 
com o PPA

Ausência de estudos e projetos 
preliminares para elaborar o 
Termo de Referência

Carência de qualificação de 
pessoal, de estrutura e de gestão

Urgência (tudo é pra ontem)

CAUSAS

Licitação deserta ou fracassada 
(motivada por má especificação do 
objeto ou preço inexequível)

Contratação por preço inexequível

Contratação de empresa sem 
condições de prestar o serviço

Contratações emergenciais

Fracionamento de despesas

Aditivos contratuais inadequados

Obras inacabadas ou paralisadas

Recebimento de objeto incompatível 
com a demanda (qualidade e preços 
não compatíveis)

Aumento na possibilidade de conluios

CONSEQUÊNCIAS

Estudo Técnico Preliminar; Plano de 
Trabalho, Termo de Referência e 
Projeto Básico bem definidos

Plano anual de compras

Qualificação e infraestrutura 
adequada para os servidores 
envolvidos no processo licitatório

SUGESTÕES
DE MELHORIA
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6.2. ORÇAMENTO DEFICIENTE

Ausência de rotina para executar 
a pesquisa de mercado

Não utilização de tabelas 
referenciais (SINAPI, SICRO etc.)

Desconhecimento das Instruções 
Normativas do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, que norteiam a 
formalização dos custos

Inversão da ordem de atos 
processuais: primeiro é feita a 
cotação e somente depois é feito 
o TR

Divergência entre as 
especificações contidas no TR e 
as cotações realizadas

CAUSAS

Preços referenciais superestimados - 
indução dos licitantes

Sobrepreços ou preços inexequíveis

Jogo de planilhas

Renovações de cotações, adesões às 
atas ou negociações desfavoráveis

Incorrência em improbidade 
administrativa a todos os servidores 
envolvidos no processo de compra, 
incluindo ordenadores de despesas e 
o Chefe do Executivo

CONSEQUÊNCIAS

Buscar conhecer o mercado 
(potenciais fornecedores)

Utilizar de “banco de preços” das 
contratações já realizadas por ele e 
por outros órgãos – ferramentas de TI

Estudo e aplicação das Instruções 
Normativas do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, que norteiam a formalização 
dos custos

Definir rotina e responsabilidades 
(adotar média, indicação dos 
percentuais de exequibilidade 
adotados no mapa de cotação, 
comprovar existência das empresas 
consultadas, não cotar o mesmo item 
com empresas dos mesmos sócios no 
mesmo processo)

Para serviços continuados de 
terceirização - na elaboração do TR, 
usar diretrizes do Ac. 1.214/2013 - 
Plenário e Convenções Coletivas 
aplicáveis à categoria (TCU)

SUGESTÕES
DE MELHORIA
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6.3. RESTRIÇÃO ILEGAL À 
COMPETITIVIDADE

Ausência de individualização de 
itens

Exigências excessivas, desnecessárias, 
onerosas ou inadequadas

Repetição de cotações com as 
mesmas empresas em vários 
processos (falta de busca de 
outras empresas no mercado)

CAUSAS

Direcionamento

Aumento no custo de participação no 
certame para o fornecedor

Aumento na possibilidade de conluio 
(menor incentivo para 
competitividade de interessados)

Diminuição na participação de 
interessados no certame

Ausência de economicidade

Incorrência em improbidade 
administrativa a todos os servidores 
envolvidos no processo de compra, 
incluindo ordenadores de despesas e 
o Chefe do Executivo

CONSEQUÊNCIAS

Estabelecer requisitos de habilitação 
pertinentes ao objeto licitado

Observar a regra de individualização 
de itens, se for econômica e 
tecnicamente viável

Submeter, previamente, todos os 
termos de referência e anexos ao 
jurídico do órgão ou entidades 
solicitantes

SUGESTÕES
DE MELHORIA
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6.4. DEFICIÊNCIA NA GESTÃO 
CONTRATUAL

6.5. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Quadro de fiscais insuficiente e/ou 
não qualificado

Desconhecimento do funcionamento 
do contrato

Ordens de serviço incompletas.

Falta de procedimentos para os 
recebimentos

Ausência de padrões de qualidade 
e mensuração

CAUSAS

Medições de serviços inadequadas

Serviços e bens entregues sem 
qualidade

Execução de serviços em 
desconformidade com o projeto

Não recebimento de bens e serviços

Incorrência em improbidade 
administrativa a todos os servidores 
envolvidos no processo de compra, 
incluindo ordenadores de despesas e 
o Chefe do Executivo

CONSEQUÊNCIAS

Alocar e definir os papéis na 
gestão/fiscalização dos contratos

Treinar e qualificar os fiscais e 
gestores da organização

Definir listas de verificação para os 
recebimentos provisórios e definitivos

Definir quais os resultados a serem 
alcançados

SUGESTÕES
DE MELHORIA

A lei 8.429/92 é chamada de lei do colarinho branco ou lei de improbidade 
administrativa e decorre da violação ao princípio da MORALIDADE ADMINIS-
TRATIVA.

Probidade seria a legalidade em sentido amplo (moral, probo, honesto, 
correto, justo etc.)

A IMPROBIDADE DECORRE DE ATO
DESONESTO, IMORAL E ILEGAL.



RI
SC

OS
 IN

ER
EN

TE
S 

ÀS
 L

IC
IT

AÇ
ÕE

S 
E 

CO
N

TR
AT

AÇ
ÕE

S 
PÚ

BL
IC

AS

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE 121

Cada ato de improbidade possui previsões de sanções determinadas para 
cada espécie, conforme a tabela a seguir:

FORMALIZE
TUDO NO

PROCESSO

ATENÇÃO
NO QUE

ASSINA/ATESTA

FOCO NO
PLANEJAMENTO E NA

TRANSPARÊNCIA



M
AN

UA
L 

D
E 

CO
M

PR
AS

 P
Ú

BL
IC

AS
 G

OV
ER

N
AM

EN
TA

IS

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE122

Os agentes públicos, servidores 
ou não, de qualquer nível ou hierar-
quia, são obrigados a velar pela es-
trita observância dos princípios de 
legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade e publicidade no trato dos 
assuntos que lhe são afetos.

Ocorrendo dano ao patrimônio 
público por ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento 
do dano.

No caso de enriquecimento ilícito, 
perderá o agente público ou tercei-
ro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio.

SANÇÕES IMPROBIDADE

Art. 9

Enriquecimento
Ilícito

Sim

Sim

Sim

De 8 a 10 anos

Até 3x o
enriquecimento

Por 10 anos

Espécie de Pena

Perda da Função

Perda dos Bens

Ressarcimento
ao Erário

Suspensão dos 
Direitos Políticos

Multa

Proibição de 
Contratar com o 

Poder Público

Art. 10

Dano ao 
Erário

Sim

Sim

Sim

De 5 a 8 
anos

Até 2x o 
valor do 

dano

Por 5 anos

Art. 10-A

Concessão ou 
Aplicação Indevida 

de Benefício 

Sim

Não

Não

De 5 a 8 anos

Até 3x o valor do 
benefício 

concedido

Não

Art. 11

Violação aos 
Princípios

Sim

Não

Sim

De 3 a 5 anos

Até 100x a 
remuneração

Por 3 anos



RI
SC

OS
 IN

ER
EN

TE
S 

ÀS
 L

IC
IT

AÇ
ÕE

S 
E 

CO
N

TR
AT

AÇ
ÕE

S 
PÚ

BL
IC

AS

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE 123

D
Ú

VI
D

AS
 F

RE
QU

EN
TE

S

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE 123

Este capítulo foi redigido na forma de perguntas e respostas, com o intuito 
de compilar as principais dúvidas relacionadas aos assuntos abordados neste 
manual, por isso, os assuntos seguem a mesma sequência dos Capítulos. 

Ressalta-se que, em relação ao conteúdo aqui explanado, há várias fontes 
de pesquisa para aprofundar o conhecimento sobre tais assuntos. Além disso, 
a equipe da Diretoria-Geral de Compras e licitação do Município de Campo 
Grande está à disposição para dirimir eventuais dúvidas que surgirem no de-
correr do processo. Procurem-nos, será um prazer atendê-los.

7. DÚVIDAS FREQUENTES
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Capítulo 1. O QUE É LICITAÇÃO
COMO É DETERMINADA A MODALIDADE LICITATÓRIA A SER UTI-
LIZADA?

Determina-se a modalidade a ser usada de acordo com o “valor” da lici-
tação (concorrência, tomada de preços e convite) ou com o “objeto” licitado 
(concorrência, concurso, leilão e pregão).

É importante observar que existem duas faixas de valores, sendo que uma 
faixa se refere às obras e serviços de engenharia e a outra às compras e de-
mais serviços.

Os valores foram alterados recentemente através do Decreto Federal nº 
9.412/2018, com permissivo no artigo 120 da Lei 8666/93.

QUANDO SERÁ UTILIZADA A MODALIDADE PREGÃO?
A Lei Federal nº 10.520/2002 estabelece que para aquisição de bens e ser-

viços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão.
O Tribunal de Contas da União recomenda que a regra seja a utilização da 

modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica. 
A eventual utilização do pregão na forma presencial deverá ser devida-

mente justificada conforme recomendação do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul.

MODALIDADE

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

OBRAS E 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

Até R$ 330 mil

Até R$ 3 milhões e 300 mil

Acima de R$ 3 milhões e 
300 mil

COMPRAS E 
DEMAIS SERVIÇOS

Até R$ 176 mil

Até R$ 1 milhão e 430 mil

Acima de R$ 1 milhão e 
430 mil
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É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS DISPENSAS DE PEQUENO 
VALOR, COM O MESMO ELEMENTO DE DESPESA, ATÉ O LIMITE 
DE R$ 17.600,00 (COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS)?

Sim, é permitida a realização de várias dispensas de pequeno valor, desde 
que não ultrapasse o limite.

Porém, se o somatório de todas elas ultrapassar o limite, não será permiti-
da a realização de várias dispensas de pequeno valor. Tal situação representa 
fracionamento de despesa, o que configura uma ilegalidade, sendo necessária 
a realização de licitação.

QUANDO NÃO SERÁ APLICADO O TRATAMENTO DIFERENCIADO 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE?

- Quando não houver o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos en-
quadrados como ME ou EPP, sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. O órgão 
interessado deverá apresentar justificativa nesse sentido

- Quando as licitações diferenciadas não forem vantajosas para a Adminis-
tração Pública ou representarem prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto 
a ser contratado. Do mesmo modo, o órgão interessado deverá justificar as 
razões da ausência de vantajosidade ou as razões do prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado

CASO O ÓRGÃO INTERESSADO NÃO APRESENTE JUSTIFICATIVA 
PARA A NÃO APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, QUAL 
SERÁ O PROCEDIMENTO ADOTADO?

Será aplicado o tratamento diferenciado, nos termos do artigo 48 da Lei 
Complementar 123/2006.

Obs.: O limite é por elemento de despesa, que pode ser utili-
zado durante o exercício financeiro por cada entidade da Ad-
ministração Pública Indireta (limite individual) ou pela Admi-
nistração Pública Direta (limite compartilhado entre todas as 
Secretarias).
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QUAIS AS FORMAS MAIS COMUNS DE APLICAÇÃO DO TRATA-
MENTO DIFERENCIADO ÀS ME E EPP?

As formas mais comuns de aplicação do tratamento diferenciado às ME e 
EPP são:

- Licitações exclusivas para ME e EPP quanto aos itens ou lotes cujo valor 
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

- Cota reservada de até 25% para as ME e EPP nos itens ou lotes que ultra-
passarem o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ressalta-se que a cota 
reservada será aplicada somente nos certames que pretendam a aquisição de 
bens de natureza divisível, excluindo-se os serviços

Capítulo 2. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

PARA QUE SERVEM OS CHECK-LISTS?
Os check-lists servem para o acompanhamento passo a passo da instru-

ção processual, para verificar se o processo está de acordo com o expresso 
na legislação. 

QUAIS OS PRINCIPAIS ERROS OBSERVADOS NOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÕES E QUE PROPICIAM O ATRASO NO ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES?

- Estimativa inadequada dos quantitativos
- Ausência de justificativas
- Ausência de estudos e projetos preliminares para elaborar o Termo de 

Referência
- Irregularidades nos orçamentos
- Deficiência na especificação dos objetos
- Ausência de descrição detalhada da metodologia de execução
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É POSSÍVEL ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DE-
POIS DA FINALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
OU PROJETO BÁSICO?

Não. Como o próprio nome diz, o Estudo Técnico deve ser PRELIMINAR. É 
ele quem vai identificar a real necessidade e viabilidade da aquisição/con-
tratação pretendida e deve ser elaborado antes da construção do Termo de 
Referência/ Projeto Básico.

A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR É OBRIGATÓ-
RIA PARA TODOS OS PROCESSOS?

Não é obrigatória quando se tratar das hipóteses previstas nos incisos I, II, 
IV e XI do artigo 24, da Lei 8.666/1993. Para todos os demais casos, a  elabo-
ração de Estudo Técnico Preliminar é OBRIGATÓRIA.

PARA ELABORAR UM TERMO DE REFERÊNCIA, POSSO COPIAR O 
CONTEÚDO DE OUTRO TERMO DE REFERÊNCIA?

Pode, mas antes devem ser verificados os seguintes requisitos:
- Se o objeto é igual ou semelhante
- Se naquele certame não houve adendos decorrentes de impugnações 

(se houver, conferir e incluir as alterações que foram realizadas no curso do 
processo)

- Se houve alguma manifestação dos órgãos de controle apontando algu-
ma ilegalidade ou inconsistência naquele caso

Por fim, depois de elaborado, este Termo de Referência deve ser conferido 
tópico a tópico, certificando-se de que o que está escrito faz sentido, e se não 
há pontos que se contradizem dentro do mesmo TR.

PRETENDO ELABORAR UM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. COMO POSSO JUSTIFICAR QUE O PREÇO ESTÁ COM-
PATÍVEL COM O VALOR DE MERCADO?

Esta justificativa pode ser realizada por meio da juntada de 3 (três) Notas 
Fiscais ou Contratos celebrados entre o fornecedor que se pretende contratar 
e órgãos da Administração Pública (preferencialmente) ou outros contratan-
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tes, que demonstrem que o valor cobrado no seu processo está compatível 
com o valor praticado por este mesmo fornecedor em outras contratações.

NA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES, É NECESSÁRIO SEGUIR A ORDEM 
DE PREFERÊNCIA DAS FONTES DE PESQUISA DE PREÇO? 

Sim, a pesquisa de preços deverá utilizar preferencialmente:
1. o Painel de Preços
2. as contratações similares de outros entes públicos
3. pesquisa publicada em mídias especializadas ou sítios eletrônicos (com 

data e hora de acesso)
4. pesquisa com fornecedores.  (In SLTI/MP nº 5/2014, art. 2º)

QUAIS PORTAIS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS PODEM SER 
UTILIZADOS COMO FONTE DE PESQUISA?  

Painel de Preços e outros portais de compras governamentais, como 
exemplo: o Portal Licitações-e do Banco do Brasil e o Portal Licitações Caixa, 
da Caixa Econômica Federal, por representarem preços praticados junto ao 
poder público. 

 

COMO ESCOLHER MÍDIAS OU SITES ESPECIALIZADOS PARA FINS 
DE PESQUISA DE PREÇOS? 

Para que um site seja considerado especializado, esse deverá estar vin-
culado necessariamente a um portal na internet com a utilização de ferra-
mentas de busca de preços ou tabela com listas de valores, atuando de forma 
exclusiva ou preponderante na análise de preços de mercado, desde que haja 
um notório e amplo conhecimento no âmbito de sua atuação. 

No que tange ao site de domínio amplo, esse deve estar presente no mer-
cado nacional de comércio eletrônico ou de fabricante do produto, detentor 
de boa credibilidade no ramo de atuação, desde que seja uma empresa legal-
mente estabelecida. Exemplos: “Americanas” e “Saraiva”. 
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É PERMITIDA A PESQUISA DE PREÇO VIA INTERNET? 
Sim. O que não se admite é a utilização de sites não confiáveis, de leilão 

ou de intermediação de vendas, como, por exemplo, “Oferta fácil”, “Mercado 
Livre”, “Bom Negócio” e “OLX”, entre outros. 

No caso de pesquisa de preços realizada em lojas na internet, deverá ser 
juntada aos autos a cópia da página pesquisada em que conste o preço, a data 
de sua realização e a descrição do bem. 

É importante ressaltar que essa é uma das POSSÍVEIS fontes de pesqui-
sa, devendo ser utilizada em conjunto com as demais, seguindo a ordem de 
preferência.

A PESQUISA DE PREÇO DEVE POSSUIR QUANTAS COTAÇÕES? 
Mínimo de três, sem limite máximo, recomendando-se que a pesquisa de 

preços tenha tantos orçamentos quanto forem possíveis.
Observa-se que no caso de impossibilidade de utilização da ordem de pre-

ferência e de obtenção de no mínimo três orçamentos válidos, obrigatoria-
mente deverá ser consignada a respectiva justificativa no processo.

QUAL A VALIDADE DA PESQUISA DE PREÇOS? 
Para serem utilizadas como fonte de pesquisa de preços, as contratações 

similares de outros entes públicos devem estar vigentes ou terem sido con-
cluídas nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de pre-
ços.  O mesmo prazo se aplica às demais fontes de pesquisa a contar da data 
do acesso/emissão.

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVA-
ÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS? 

Para comprovação da realização da pesquisa de preços é necessário juntar 
aos autos cópias das páginas dos sites, portais e ferramentas de busca, bem 
como cópias das cotações fornecidas por e-mail ou pessoalmente. 

Ressalta-se que, antes de encartar as pesquisas de preço aos autos, o ser-
vidor elaborador da cotação deverá carimbar, assinar e rubricar (este quando 
necessário) os documentos.
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Capítulo 3. SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS (SRP)

É POSSÍVEL A LICITAÇÃO DE BENS DISPOSTOS EM LOTES COM 
VÁRIOS ITENS QUANDO SE PRETENDE A FORMAÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS?

Não. Os bens a serem adquiridos por meio de licitação para formação de 
Sistema de Registro de Preços deverão estar dispostos no Edital, em regra, 
por item.

Caso haja necessidade de agrupamentos de itens no lote, é obrigatória a 
apresentação de justificativa formal para tanto e, no momento da aquisição, é 
vedado o “pinçamento” de itens dentro de um mesmo lote.

É POSSÍVEL A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ITEM?

Sim, somente quando a licitação tiver sido realizada por itens ou lotes com 
apenas um item.

Contudo, não é possível a adesão à Ata de Registro de Preços de outros 
órgãos da Administração Pública quando a aquisição pretendida for diversa 
da prevista na Ata a ser aderida. Assim, não é possível o pinçamento de itens 
dentro de lote com diversos itens.

É POSSÍVEL A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PRÓ-
PRIA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL?

Não é possível a adesão à Ata de Registro de Preços entre os órgãos ou 
entidades do Município de Campo Grande-MS já que possuem o mesmo órgão 
gerenciador. Caberá apenas a cedência de saldo na Ata de Registro de Preços 
prevista no artigo 21, do Decreto Municipal nº 12.804/2016.
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Capítulo 4. OBRAS E SERVIÇOS DE EN-
GENHARIA

O QUE SE CONFIGURA COMO OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA?
Está incluída em “obra” toda construção, reforma, fabricação, recupera-

ção ou ampliação. Já “serviço de engenharia” contempla demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manu-
tenção, projetos ou trabalhos técnico-profissionais, que exijam o recolhimen-
to de ART/RRT por responsável técnico vinculado ao CREA/CAU.

 

COMO SÃO ESCOLHIDAS AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO PARA 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA?

Via de regra, o critério de seleção das diversas modalidades de licitação 
é o econômico. Sobre obras e serviços de engenharia, o Decreto nº 9.412, 
de 18 de junho de 2018, determina que aqueles com valor estimado em até 
R$330.000,00 podem ser realizadas na modalidade convite. Aqueles com va-
lor até R$3.300.000,00 podem seguir a modalidade tomada de preços. Já as 
acima de R$ 3.300.000,00 devem ser feitas na modalidade concorrência.

A Lei, portanto, condicionou a adoção de determinada modalidade ao valor 
da contratação, mas ressalvou a possibilidade de adotar modalidades diver-
sas independentemente do critério econômico. Ou seja, nos casos em que 
couber convite, a Administração Pública poderá utilizar a Tomada de Preços e, 
em qualquer caso, a Concorrência.

POR QUE SE DEVE REALIZAR ORÇAMENTO PRÉVIO DAQUILO QUE 
SE PRETENDE CONTRATAR?

A adequada formulação de um orçamento do que se pretende contratar 
é essencial para caracterizar a real demanda da Administração Pública. Um 
orçamento bem elaborado permite o correto enquadramento da modalidade 
licitatória minimizando as possibilidades de nulidade ou fracasso da licitação, 
bem como geração de aditivos de valor de contrato em fase de execução e 
atrasos na entrega da obra.
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COMO É REALIZADO O ORÇAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO?
Primeiramente, é executado o levantamento de serviços (descrição, uni-

dade, quantidade) através de visita in loco ou do projeto, sendo demonstrado 
na memória de cálculo. 

A partir desse levantamento, o custo de cada um dos serviços é detalhado 
por meio da composição de preços unitários, que se baseia em tabela de re-
ferência ou cotações, conforme a necessidade.

Em cada composição são listados os insumos (mão de obra, material ou 
serviço) necessários para execução de 1 (uma) unidade do serviço, bem como 
seus coeficientes de incidência e preços unitários. O preço unitário do serviço 
é o somatório do preço de todos os insumos que o compõe.

Após a definição dos preços unitários dos serviços, aplica-se o BDI (Bene-
fícios e Despesas Indiretas) linearmente em toda a planilha.

Finalmente, multiplicam-se os preços dos serviços com BDI pelas quanti-
dades levantadas. O fechamento da planilha é o somatório dos preços totais 
de todos os serviços listados, gerando o preço de venda.

O QUE É BDI?
A sigla BDI significa Benefícios e Despesas Indiretas. Trata-se de uma taxa 

que é adicionada ao custo de uma obra para cobrir despesas indiretas. Po-
rém, o BDI não é arbitrário ou subjetivo, devendo sempre ser demonstrado o 
cálculo de sua composição, em conformidade com o tipo de serviço que será 
executado.

A Administração Pública toma por base os valores referenciados no Acór-
dão TCU 2622/2013, que leva em consideração:

- AC - Administração Central: percentual para suprir gastos gerais, como 
aluguel e despesas do escritório ou materiais de expediente

- S + G - Seguros e Garantias / R - Riscos: percentual para suprir gastos 
com imprevistos ou riscos

- DF - Despesas Financeiras: percentual para suprir gastos relacionados 
a perdas monetárias devido à defasagem de datas entre desembolsos e re-
ceitas

- L - Lucro: percentual referente ao lucro pretendido
- I - Impostos: PIS, COFINS, ISS e Encargos Sociais
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É POSSÍVEL, PARA A ADMINISTRAÇÃO, APRESENTAR A COMPO-
SIÇÃO DE BDI DIVERGENTE DO VALOR MÉDIO DEFINIDO PELO 
ACÓRDÃO TCU 2622/2013?

O BDI é composto, conforme definido no Acórdão TCU 2622/2013, pela 
faixa estabelecida com os 1º e 3º quartis, bem como o valor médio, que é o 
parâmetro mais importante e o valor que deve ser buscado pelo gestor. A faixa 
apenas amplia e dá uma dimensão da variação do BDI, mas é a média o valor 
que de fato representa o mercado, devendo servir como referência principal 
a ser buscada nas contratações públicas. Em conformidade com o Manual 
de Obras e Serviços de Engenharia da AGU (Advocacia-Geral da União), no 
caso de valores de BDI que destoem dos percentuais médios, quanto maior a 
distância em relação à média indicada no acórdão, mais robusta deverá ser a 
justificativa para a adoção do índice escolhido.

O QUE É UMA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA? E ANALÍ-
TICA?

Planilha orçamentária sintética é a discriminação dos serviços para a 
realização de uma obra ou serviço de engenharia, contemplando descrição, 
unidade de medida, quantidade, preço unitário e preço total (multiplicação 
da quantidade pelo preço unitário). O somatório do preço total de todos os 
serviços discriminados gera o preço de venda.

Planilha orçamentária analítica é o detalhamento de todos os insumos 
(mão de obra, material ou serviço) que compõem cada um dos serviços apre-
sentados na planilha orçamentária sintética. Portanto, considera todos os 
recursos mensurados por custo direto, custos indiretos (aplicação do BDI), 
formando assim o valor unitário de cada serviço.

COMO MONTAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO?
A memória de cálculo é um documento complementar ao projeto ou levan-

tamento in loco, que descreve em detalhes os cálculos efetuados até chegar 
ao resultado final apresentado. Deve ser elaborada explicitando a origem das 
quantidades calculadas, por exemplo, em qual folha de qual projeto está a 
fonte que comprova os quantitativos de cada serviço inserido na planilha or-
çamentária.
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QUANDO O PROCESSO DEVE TER A PARTICIPAÇÃO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
– SISEP?

Os processos administrativos que serão licitados devem ter a participação 
da SISEP quando envolverem “o planejamento, a coordenação, a fiscalização 
e a elaboração e/ou execução, direta ou indireta, de projetos de construção, 
reforma e recuperação de bens imóveis do Município”, conforme consta no 
inciso XI, do artigo 35, da Lei Municipal n° 5.793/17. No caso de entidades da 
Administração Indireta, deve haver tal participação sempre que o objeto esti-
ver em conformidade com a área-meio destas, e não com a área-fim.

QUEM POSSUI A COMPETÊNCIA PARA O INÍCIO DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS QUE TENHAM POR OBJETIVO A LICITAÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA?

Cada órgão da Administração Direta e Indireta que desejar a realização 
de obra e/ou serviço de engenharia em sua estrutura física ou para qualquer 
aspecto relacionado à sua área-meio deverá encaminhar ofício com o objeto 
pedido e a justificativa para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servi-
ços Públicos - SISEP, sendo que este será o primeiro documento juntado aos 
autos do processo administrativo montado pela SISEP.

Capítulo 5. APLICAÇÃO DE
PENALIDADES

O ÓRGÃO SOLICITOU SALDO E EMITIU NOTA DE EMPENHO PARA 
AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM PREÇO REGISTRADO POR MEIO 
DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A EMPRESA NÃO ENTREGOU 
O PRODUTO. COMO DEVO PROCEDER PARA A PENALIZAÇÃO DA 
EMPRESA?

O órgão deverá encaminhar ao órgão gerenciador (SEGES) o pedido de 
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abertura de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas da Ata de Registro de Preços e eventual aplicação de penalidade 
juntamente com os seguintes documentos:

- Nota de empenho
- Cópia do contrato devidamente assinado, se houver
- Notificação, por meio de publicação na imprensa oficial do Município, 

para ciência da empresa quanto à emissão da nota de empenho e para que 
proceda à entrega dos objetos contidos na nota de empenho nº xxx no prazo 
previsto no edital e/ou contrato

- Envio por e-mail do comprovante de publicação para a empresa notifi-
cada

O ÓRGÃO INTERESSADO PENALIZOU A EMPRESA. QUEM DEVE 
TER CIÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE?

Em especial, a SEGES/DICOM para que proceda à anotação no cadastro da 
empresa e a Procuradoria- Geral do Município. Em caso de aplicação de pena 
de multa, deverá ser oficiado o setor de tributos da Secretaria Municipal de 
Finanças.

Capítulo 6. RISCOS INERENTES ÀS LICI-
TAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É CORRUPÇÃO?
A ideia comum de corrupção corresponde a um conceito não jurídico, ou 

seja, que não deriva de normas jurídicas nem se refere a uma figura jurídica. 
No sistema brasileiro existem apenas as figuras jurídicas da corrupção pas-
siva e da corrupção ativa e, ainda, a da corrupção de menores (art. 218 do 
Código Penal). Entretanto, a ideia comum de corrupção, utilizada pelas pes-
soas em geral e pelos meios de comunicação, é mais ampla, correspondendo 
a um conceito inspirado em diversas disciplinas como a Ciência Política e a 
Sociologia, entre outras. Esse conceito mais amplo corresponde à hipótese de 
mau uso da função pública para a obtenção de vantagem particular. Tendo por 
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base tal conceito, conclui-se que alguns dos comportamentos previstos na 
Lei de Improbidade Administrativa (LIA) são atos de corrupção, especialmente 
os do art. 9º.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É CRIME?
Improbidade administrativa não é crime. Encontra-se hoje pacificada essa 

questão, embora ela já tenha sido objeto de discussão. A LIA é considerada 
uma lei de natureza cível em sentido amplo; as condutas e as sanções que ela 
estabelece não tem natureza penal, não ficando sujeitas, portanto, às normas 
gerais do Direito Penal. Isso não quer dizer que uma conduta concreta enqua-
drável na Lei nº 8.429/1992 não possa ser, ao mesmo tempo, crime sancioná-
vel pelo Código Penal ou outra norma de natureza penal.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É FALTA DISCIPLINAR?
Não, improbidade administrativa não é o mesmo que falta disciplinar. Isso 

não quer dizer, como no caso anterior, que a conduta concreta enquadrável 
na LIA não configure, ao mesmo tempo, falta disciplinar. O que há entre as 
sanções da Lei nº 8.429/1992, do Direito Penal e dos regimes disciplinares é 
uma independência, conhecida no sistema jurídico como “independência en-
tre instâncias”.

SE O DANO AO ERÁRIO FOR CAUSADO MESMO SEM QUE TENHA 
HAVIDO INTENÇÃO DO AGENTE EM CAUSÁ-LO, PODE HAVER A 
SUA RESPONSABILIZAÇÃO?

O art. 10 da Lei n. 8.429/1992 prevê, expressamente, que o ato de impro-
bidade que causa lesão ao erário pode ser causado por dolo ou por culpa. O 
ato de improbidade é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu 
o risco de produzi-lo. O ato de improbidade é culposo quando o agente deu 
causa a ele por imprudência, negligência ou imperícia. Por exemplo: o agente 
público encarregado da guarda do patrimônio de uma biblioteca pública que 
se apropria de uma obra rara do acervo, causando, assim, dano ao patrimônio 
público, pratica um ato doloso de improbidade. Se esse mesmo agente, ape-
sar de não querer subtrair qualquer obra da biblioteca, permite que outra pes-
soa o faça, por não ter tomado todas as medidas necessárias no sentido de 
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garantir a inviolabilidade do acervo, agindo, portanto, de maneira negligente, 
pratica também um ato de improbidade, na modalidade culposa. Esta espécie 
de ato de improbidade (art. 10) é a única em que a LIA expressamente admite 
a forma culposa.

EM QUAIS CASOS CONCRETOS É POSSÍVEL RECONHECER A 
PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO 
ERÁRIO?

No tocante às licitações e contratos administrativos, enquadram-se na 
descrição de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, exemplifica-
tivamente, as seguintes condutas:

- Permitir a venda ou a doação de um imóvel integrante do patrimônio 
público sem autorização legislativa

- Permitir a venda de um imóvel integrante do patrimônio público por preço 
inferior ao de mercado, ou seja, subavaliado, ainda que mediante autorização 
legislativa

- Adquirir bens por preço superior ao de mercado, beneficiando, assim, o 
vendedor, ou obtê-los com ônus anteriores que impossibilitem o registro da 
propriedade em nome da administração (REsp 1.151.884/SC, rel. min. Castro 
Meira, 2ª Turma, julgado em 15.5.2012, DJe 25.5.2012)

- Permitir que a Administração Pública pague aluguel de imóvel em valor 
superior ao de mercado, beneficiando, assim, o locador

- Simular licitação ou dispensá-la em hipóteses em que a lei não admita, 
com inobservância das disposições da Lei n. 8.666/1993, por exemplo, fracio-
nando o objeto licitado para que se dispense a licitação (cf. REsp 1280321/
MG, rel. min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 6.3.2012, DJe 
25.4.2012)

- Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas pela lei ou 
pelo regulamento, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
n. 101/2000), por exemplo, a emissão de empenhos em duplicidade (AgRg no 
Ag 1365386/RS, rel. min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 22.3.2011, 
DJe 25.4.2011)

- Liberar verba pública sem a observância de todas as normas legais, 
como, por exemplo, pagando por mercadoria ainda não recebida, obra ainda 
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não entregue, despesa sem prévio empenho e por débito constante de preca-
tório fora da ordem cronológica de sua apresentação

- Aplicar irregularmente verba pública, como, por exemplo, empregando 
recursos legalmente vinculados (na lei orçamentária anual) a um determi-
nado fim, com finalidade diversa, utilizando dinheiro público em programas, 
projetos ou obras não incluídos na lei orçamentária
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Alguns conceitos importantes em licitações:

Adjudicação: Ato administrativo pelo qual se declara o caráter satisfatório 
da proposta vencedora e se afirma o desejo de que seja celebrado o contrato 
com o vencedor.

Anulação da licitação: O procedimento licitatório será anulado quando in-
correr em qualquer ilegalidade ou ilegitimidade durante os atos que compõem 

8. CONCEITOS

A
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os certames, devendo ser realizada por despacho fundamentado pela autori-
dade competente, de ofício ou por provocação.

Ata de Registro de Preços - ARP: Documento vinculativo, obrigacional, 
com característica de compromisso para contratação futura, em que se re-
gistram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 
propostas apresentadas.

Autuação e/ou formação de processo: Consiste em receber um requeri-
mento ou papel que envolva uma decisão administrativa para a tramitação 
interna. Verificando se o requerimento contém todas as informações e docu-
mentos necessários, é formado o processo com o respectivo número e proto-
colo de encaminhamento. Os documentos são colocados dentro de uma capa 
e presos por colchetes. É feito o controle de paginação, que é a numeração de 
folhas (apenas lado superior direito/frente) e o registro deve conter o número 
da folha, o número do processo, data e rubrica do responsável.

CI: Comunicado interno utilizado como requerimento para a abertura de 
um processo de compras.

Concorrência: Modalidade de licitação que serve para obras, serviços e 
compras de qualquer valor, bem como alienações de bens imóveis, concessão 
de direito real de uso, licitações internacionais e toda e qualquer concessão de 
serviços públicos, sejam comuns ou por meio das parcerias público-privadas, 
entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
da licitação para a execução de seu objeto. 

Concurso: Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmio ou remuneração ao vencedor, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.

Contrato administrativo: É uma espécie do gênero “contratos”, tendo 
como especificações a existência de prerrogativas especiais para a Adminis-
tração Pública, possibilitando a existência e desigualdades entre contratante 
e contratado. É uma espécie de contrato, um vínculo jurídico em que os sujei-

C
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tos ativo e passivo comprometem-se a uma prestação visando criar, extinguir 
ou modificar direitos na concepção do interesse público, seguindo o regime 
jurídico público.

Convite: Modalidade de licitação entre interessados dos ramos pertinen-
tes ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado 
cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antece-
dência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

Cotação de preços/pesquisa de preços: Indispensável para a verificação 
de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de 
contratação pública. É a ferramenta que dá a direção correta para a verifica-
ção das propostas em licitação e estabelece o preço aproximado de referência 
que a Administração Pública está disposta a contratar, devendo constar no 
edital o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global.

CPL: Comissão Permanente de Licitação, criada pela Administração Públi-
ca com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e proce-
dimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

Deserta (licitação): Ocorre quando nenhum interessado aparece para par-
ticipar da licitação.

Despacho: É a decisão ou o encaminhamento provindo de autoridade ad-
ministrativa acerca de assunto submetido a sua análise. Podem ser utilizados 
para dar prosseguimento a um processo ou conter uma decisão administrati-
va, ou ainda, qualquer solicitação ou informação inerente ao processo.

Dispensa de licitação: É a possibilidade de celebração direta de contrato 
entre a Administração Pública e o particular, nos casos estabelecidos no art. 
24, da Lei 8.666/93.

Dotação orçamentária: Limite de crédito consignado na lei de orçamento 
ou crédito adicional para atender determinada despesa.

D
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Edital: Lei interna da licitação. Documento no qual são enumeradas as 
condições que devem ser cumpridas pela Administração Pública e pelos lici-
tantes num processo licitatório.

Elemento de despesa: Tem por finalidade identificar os objetos de gas-
tos com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a 
Administração Pública para a consecução dos seus fins, conforme Decreto 
Municipal nº 12.538, de 20 de janeiro de 2015.

Empenho/nota de empenho: Documento que cria para a Administração 
Pública a obrigação de pagamento, sendo a garantia de que existe o crédito 
necessário para a liquidação de um compromisso assumido.

Estudo Técnico Preliminar: Constitui a primeira etapa do planejamento de 
uma aquisição/ contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivos 
principais assegurar a viabilidade técnica e embasar o Termo de Referência ou 
o Projeto Básico, que somente será elaborado se a aquisição/ contratação for 
considerada viável. 

Exercício financeiro: Período correspondente à execução orçamentária. 
No Brasil, coincide com o ano civil.

Fracassada (licitação): Ocorre quando há interessados no processo licita-
tório, mas nenhum deles preenche os requisitos necessários, sendo, portanto, 
inabilitados ou desclassificados.

Fracionamento de despesas: É vedado pela lei e ocorre quando o admi-
nistrador público divide a despesa com o objetivo de utilizar modalidade de 
licitação inferior à recomendada à totalidade do objeto ou para indevidamente 
justificar a contratação direta.

Habilitação: É a etapa do procedimento licitatório em que serão aprecia-
das as condições jurídicas, qualificação técnica, qualificação econômico-fi-
nanceira, regularidade fiscal e trabalhista para que o licitante possa se con-
sagrar vencedor na disputa.
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Homologação: Ato administrativo pelo qual a autoridade superior mani-
festa a sua concordância com a legalidade e a conveniência do procedimento 
licitatório.

Impugnação: É o meio pelo qual o cidadão ou licitante poderá apresentar 
as razões que contestem o conteúdo do Edital devido a vícios ou irregularida-
des.

Inexigibilidade de licitação: Desobriga a Administração Pública de realizar 
o procedimento licitatório, por inviabilidade de competição. Se não há compe-
tidores, não é necessária a licitação. As contratações mais comuns são aque-
las em que uma única pessoa pode fornecer o bem ou serviço (fornecedor 
exclusivo) ou quando o objeto é singular (incomparável). A lista prevista na lei 
é apenas exemplificativa (art. 25 da Lei nº 8.666/1993).   

Leilão: Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda 
de bens móveis inservíveis para a Administração Pública ou de produtos legal-
mente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis, a quem 
oferecer maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 

Licitação: Procedimento administrativo formal que visa selecionar a pro-
posta mais vantajosa para a contratação com a Administração Pública, possi-
bilitando a isonomia entre os participantes, em vista dos interesses dos mes-
mos em contratar com o poder público.

Material de consumo: Aquele que, em razão do seu uso corrente, perde 
normalmente a sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois 
anos.

Material permanente: Aquele que, e em razão do seu uso corrente, não 
perde a sua identidade física e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. 
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Minuta de contrato: Esboço inicial do contrato.
Minuta de edital: Esboço inicial do edital.

Natureza da despesa: É o conjunto de informações que formam o “có-
digo” conhecido como classificação por natureza de despesa. Contempla a 
categoria econômica, o grupo ao qual pertence, a modalidade de aplicação e 
o elemento. 

Obra: Construção, reforma ou ampliação de bens imóveis realizados por 
execução direta ou indireta.

Ofício: É um tipo de documento oficial, uma correspondência, que é utili-
zado por servidores e funcionários da Administração Pública.

Ordenador de despesa: Toda e qualquer autoridade cujos atos resultarem 
em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispên-
dio de recursos da Administração Pública ou pelos quais responda. 

Órgão público: Centro de competências instituído para o desempenho das 
funções do Estado, através de seus agentes cuja a atuação é imputada à pes-
soa jurídica a que pertencem.

Padronização: Estabelecimento de critérios, normas e metodologias para 
execução dos processos, emissão de documentos e de especificações de 
bens relativos à instrução processual necessária à licitação de materiais, con-
tratação de serviços ou realização de obras.

Parcelamento do objeto: Refere-se ao objeto a ser licitado e representa a 
sua divisão no maior número de parcelas possíveis que forem viáveis técnica 
e economicamente, para que haja maior competitividade.

PAM: Pedido de aquisição de material.
Parecer jurídico: Documento por meio do qual o(a) advogado(a) emite 

opiniões jurídicas acerca de determinado tema, fundamentadas em bases le-
gais, doutrinárias e jurisprudenciais.
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Parecer técnico: Opinião fundamentada sobre determinado assunto, emi-
tida por especialista.

Patrimônio público: Conjunto de bens e direitos de valor econômico, artís-
tico, estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes da administração 
pública direta e indireta. 

Planilha de média de preços: Documento no qual devem constar os preços 
dos produtos/serviços da pesquisa de mercado com o maior número possí-
vel de fontes. Desse conjunto pesquisado, são excluídos os valores extremos 
destoantes (superiores e/ou inferiores), somados os demais e o resultado 
dividido pelo número de pesquisas válidas no mercado. O resultado dessa di-
visão expressará a média de preços praticados no mercado, constituindo o 
“preço referencial” para a compra do bem ou do serviço determinado.

Planejamento: Metodologia de administração que consiste, basicamente, 
em determinar os objetivos a alcançar, as ações a serem realizadas, compati-
bilizando-as com os meios disponíveis para sua execução. Essa concepção da 
ação planejada é também conhecida como planejamento normativo. 

PPS: Pedido de prestação de serviço.
Pregão: Modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de 

bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de 
preços escritas e lances verbais ou via internet.

Pregoeiro: Servidor designado pela autoridade competente para a condu-
ção de licitações.

Previsão orçamentária: É um instrumento de planejamento e execução 
das finanças públicas. Na atualidade, o conceito está intimamente ligado à 
previsão das receitas e à fixação das despesas públicas. 

Projeto Básico: Descrição detalhada do objeto a ser contratado, detalhan-
do os serviços a serem executados, sua frequência e periodicidade, caracte-
rísticas do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utiliza-
dos, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina, gestão 
da qualidade, informações a serem prestadas e controles a serem adotados.

Reserva Orçamentária: Registro inicial do valor estimado de despesa, re-
servando determinada parcela do orçamento para o adimplemento da futura 
contratação. 
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Revogação da licitação: Somente é possível por motivos de interesse pú-
blico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta.

Sistema de Registro de Preços - SRP: Conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 
bens para contratações futuras. 

Termo de Abertura: Documento utilizado para a abertura dos volumes 
subsequentes do processo administrativo (II, III, IV, etc.).

Termo de Referência: Documento no qual um órgão ou entidade da Ad-
ministração Pública estabelece os termos pelos quais um serviço deve ser 
prestado ou um produto deve ser entregue por pontenciais contratados. Tem 
como função principal informar sobre as especificações do serviço ou produ-
to. É parte integrante dos editais de licitação.

Tomada de Preços: Modalidade utilizada, em regra, para contratos de mé-
dio vulto em que os interessados que preencherem as condições previstas no 
edital podem realizar seu cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas. 

Valor mediano: É o valor do meio que separa a metade maior da metade 
menor no conjunto de dados. A mediana pode ser adotada em casos onde os 
dados são apresentados de forma mais heterogênea e com um número pe-
queno de observações.

Valor médio: É a soma de todas as medições divididas pelo número de 
observações no conjunto de dado. Em razão de ser suscetível aos valores ex-
tremos, a média normalmente é utilizada quando os dados estão dispostos de 
forma homogênea.
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