


OBJETIVOSOBJETIVOS

• Fornecer conhecimento sobre as normas municipais que regulam 
os processos de licitação e contratos, permitindo ao servidor que 
atua na área uma visão sistêmica do procedimento de contratação, 
com ou sem licitação, desde a fase de planejamento, elaboração do 
edital, projeto básico ou termo de referência e demais documentos, 
e ainda noções sobre a planilha de custos, pesquisa de preços e e ainda noções sobre a planilha de custos, pesquisa de preços e 
principais pontos da gestão orçamentária e da fiscalização de 
contratos.

• Proporcionar maior celeridade na conclusão dos processos de 
contratação da Administração Municipal, com o fornecimento de 
subsídios que vão auxiliar os servidores na elaboração de termos 
de referência, pesquisa de preços e instrução dos processos de 
contratação, com ou sem licitação. 



CONTÉUDO CONTÉUDO 
PROGRAMÁTICOPROGRAMÁTICO

• 1 – As aquisições pela Administração Pública como parte integrante 
do ciclo completo da execução orçamentária.

• 2 - Pregão eletrônico e o sistema de registro de preços.
• 3 - Elaboração do Termo de Referência (TR).• 3 - Elaboração do Termo de Referência (TR).
• 4 - Edital de Licitação.
• 5 - Pesquisas de preços.
• 6 - Contratos. 
• 7 – Fiscalização dos contratos.
• 8 - O papel das Assessorias Jurídicas das Secretarias nos 

processos de contratação, com ou sem licitação.



CICLO COMPLETO DA CICLO COMPLETO DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Termo de Referência e Nota de Autorização de Despesa (Nota de Reserva)

Licitação ou dispensa/inexigibilidade

O ORÇAMENTO NÃO É MERO PROTOCOLO DE INTENÇÕES
.

É UM DEVER A SER OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Licitação ou dispensa/inexigibilidade

Formalização e Execução Contratual

Empenho

Pagamento:  liquidação + ordem de pagamento + pagamento

Ciclo 
Orçamentário 

em sentido 
estrito.

Lei 4.320/64

Ciclo 
Orçamentário 

Amplo



Trata-se de solicitação da despesa pelo órgão competente com base em pesquisa de 
preço realizada de acordo com os parâmetros delimitados no Termo de Referência-TR.

A unidade solicitante identificará aquilo que precisa e motivará, em razão da necessidade 
de pública. 

Uma vez feita a reserva, passa-se para a realização de um procedimento licitatório.

1º) Nota de Autorização de Despesa (Nota de Reserva)1º) Nota de Autorização de Despesa (Nota de Reserva)

O que deve conter no TR: 
- correta delimitação do objeto (produto ou serviço) viabilizando a correta pesquisa de 
preços; 
- demonstração da vantajosidade da contratação na forma proposta (apresentar estudos 
se necessário); 
- indicação da quantidade devidamente fundamentada; 
- especificações técnicas suficientes para a identificação do objeto de acordo com as 
necessidades das unidades, sem informações que possam, eventualmente, configurar 
direcionamento ilícito (é possível indicar marca?).
Dentro do órgão, a unidade competente analisará a solicitação e aprovará por meio da 
expedição da nota de autorização de despesa ou nota de reserva.



I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

O inciso I do art. 40 da Lei nº 8.666/1993 exige que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara, a fim de não 
prejudicar a maior participação de fornecedores.

Com efeito, a inserção de características atípicas dos bens a serem adquiridos pode caracterizar o direcionamento na 
descrição do objeto. Os pormenores empregados na caracterização do objeto devem ser razoáveis e adequados ao que se 
pretende adquirir, para evitar que os respectivos quesitos venham a restringir o caráter competitivo do certame ou levar ao 
direcionamento do resultado final.

Nesse sentido, em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos modelos que atendam 
completamente as necessidades da Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto representativo 
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completamente as necessidades da Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto representativo 
desses modelos antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o 
direcionamento do certame para modelo específico e a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado
(Acórdão 2.383/2014; TCU - Plenário). 

II – CERTIFICAÇÃO

A Certificação é um processo no qual uma entidade independente (3ª parte) avalia se determinado produto atende às 
normas técnicas. Diferencia-se dos laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar que determinada amostra 
atende ou não uma norma técnica.

[É] razoável que a Administração exija dos licitantes que os produtos por eles ofertados cumpram os requisitos 
técnicos previstos na referida norma, mas não podem ser obrigados a apresentar a certificação correspondente, 
pois ela é emitida por requerimento do fabricante, que não tem nenhuma obrigação legal de fazê-lo (Acórdão 
445/2016, TCU – Plenário).



III - LAUDOS TÉCNICOS

A exigência de laudo técnico, como condição de habilitação, não encontra fundamento no artigo 30 da Lei 
Federal nº 8.666/1993.

Assim, como as condições de habilitação técnica devem referir-se aos licitantes, e não ao objeto do certame, a 
exigência de apresentação de laudo na fase de habilitação resultaria em restrição indevida à ampla participação 
de interessados no procedimento licitatório.

Na fase de habilitação, é ilegal a exigência de apresentação de laudos de ensaios técnicos para 
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Na fase de habilitação, é ilegal a exigência de apresentação de laudos de ensaios técnicos para 
comprovação de qualidade de insumo ou produto. Desde que previsto no instrumento convocatório, na 
fase de propostas a Administração pode exigir, do licitante provisoriamente classificado em primeiro 
lugar, em prazo razoável e suficiente para tal, a apresentação de amostra do produto ou insumo, 
acompanhada dos laudos técnicos necessários a comprovar a qualidade do bem a ser fornecido. (TCU, 
Acórdão 538/2015-Plenário, Rel. Min. Augusto Sherman; data da sessão: 18.03.2015)

Necessidade de alteração do edital para permitir o oferecimento de produtos compatíveis/similares, 
podendo o ato convocatório prever, para o licitante vencedor do certame, a apresentação de laudo de 
qualidade técnica. Representação julgada procedente. (TCE/SP, Tribunal Pleno, TC 798/989/12-5, Rel. Cons. 
Cristiana de Castro Moraes, j. 25.07.2012)
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IV – MARCA

Lei nº 8.666/1993
Art. 7º (...)
§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
(...)

Art. 15 (...)
§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
(...)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

Possibilidades de indicação de marca:
I – quando for tecnicamente justificável, por ser a única capaz de atender às necessidades 
da Administração;
II – quando for utilizada como referência de qualidade, para facilitar a descrição do objeto, 
devendo-se empregar, na descrição do item, expressões como “ou similar”, “ou equivalente”, 
“ou de melhor qualidade”;
III – quando necessário para atender às exigências de padronização.
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V – PARCELAMENTO DO OBJETO

Lei nº 8.666/1993
Art. 23 (...)
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala.

A falta de parcelamento de objeto que implique diminuição sensível de licitantes aptos a prestar parte dos serviços demandados 
configura violação ao comando contido no art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993. (TCU; Acórdão 491/2012 – Plenário; rel. Ministro Valmir 
Campelo; sessão de 07.03.2012)

É obrigatória, nas licitações cujo objeto seja divisível, a adjudicação por item e não por preço global, de forma a permitir uma maior 
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 
relação a itens ou unidades autônomas. (TCU; Acórdão 122/2014 – Plenário; rel. Min. Benjamin Zymler; sessão de 29.01.2014)

Diante da exigência legal da obrigatoriedade do parcelamento do objeto a ser licitado, quando observada a viabiliadade técnica e
econômica, cabe ao administrador público que desejar licitar um objeto sem parcelamento, trazer aos autos do processo licitatório o 
conjunto probatório de que o parcelamento seria inviável. Contratos realizados em um só lote costumam ter economia de escala,
contudo, os ganhos decorrentes da ampliação da concorrência, não raro, igualam ou sobrepujam os decorrentes da economia de escala. 
(TCU; Acórdão 1732/2009 – Plenário; rel. Ministro Augusto Nardes; sessão de 05.08.2009)

Fracionamento ilícito

A Administração deve abster-se de adquirir bens e serviços por dispensa de licitação, em valores superiores aos 
permitidos pela legislação, sendo necessário, para tanto, que, doravante, para os objetos iguais ou assemelhados, as 
aquisições sejam feitas considerando os valores totais envolvidos, e não que cada processo corresponda a uma 
aquisição em valor dentro dos limites da lei, evitando-se o indevido fracionamento de despesas. (TCU, Acórdão 
2.116/2011, 2ª Câmara) 
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COOPERATIVAS DE MÃO DE OBRA

Associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou 
várias profissões, que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a 
terceiros, de forma individual pelos seus associados.

Lei nº 15.944, de 23 DE DEZEMBRO DE 2013:
I- Fica vedada a contratação de cooperativas quando o objeto envolver:
a) prestação não eventual de serviços ligados às atividades-meio da Administração;
b) o trabalho demandar execução em estado de subordinação e dependência;
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b) o trabalho demandar execução em estado de subordinação e dependência;
c) o prestador dos serviços for remunerado por salário.
II - Deverão constar dos editais de licitação:
a) indicação, pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o 
contratante;
b) rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas 
condições a que alude o § 1º do artigo 1º da Lei Municipal nº 15.944/2013.

DECRETO Nº 52.091, DE 19 DE JANEIRO DE 2011
Art. 1º. Fica vedada a participação de cooperativa de mão de obra nas licitações promovidas pela Administração Direta e 
Indireta do Município de São Paulo e/ou sua contratação, ainda que o objeto licitado ou contratado se enquadre na 
atividade direta e específica para a qual foi constituída, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-meio, 
quando o trabalho a ser executado, por sua natureza, demandar execução em estado de subordinação e dependência, 
quer em relação ao fornecedor, quer em relação ao Município. 
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MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A concessão de tratamento diferenciado e simplificado às microempresas, 
empresas de pequeno porte e cooperativas (que tenham auferido, no ano-
calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00, exceto 
quando vedada a sua participação em licitações e contratações), dar-se-á 
mediante:

I – DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA

Contratação de valor estimado de até R$ 80.000,00. Quando dividida em 
itens, a exclusividade se aplica àqueles cujos valores sejam estimados em 
até R$ 80.000,00.



II – DA SUBCONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA DO OBJETO LICITADO

Devem constar do edital:
1) Percentual de exigência de subcontratação.
2) obrigatoriedade de apresentação do plano de subcontratação.
3) Não aplicabilidade da exigência de subcontratação quando o licitante for:
a) ME ou EPP;
b) SPE ou consórcio composto em sua totalidade por ME e EPP 

EDITAL

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

b) SPE ou consórcio composto em sua totalidade por ME e EPP 
c) SPE ou consórcio composto parcialmente por ME e EPP com participação igual ou 
superior ao percentual exigido de subcontratação.

São vedadas:
1) Exigência de subcontratação nas licitações destinadas ao fornecimento de 
bens.
2) Subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas 
específicas.
3) subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no 
instrumento convocatório.
4) subcontratação de pessoa jurídica que tenha participado da licitação.
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MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

III - A POSSIBILIDADE DE CORRIGIR VÍCIOS NA DEMONSTRAÇÃO DA 
REGULARIDADE FISCAL

Será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

IV - A FACULDADE DE COBRIR A MELHOR PROPOSTA OBTIDA EM IV - A FACULDADE DE COBRIR A MELHOR PROPOSTA OBTIDA EM 
CERTAME, OFERECIDA ORIGINALMENTE POR PESSOA JURÍDICA NÃO 
BENEFICIÁRIA DAS REGRAS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123, DE 
2006

É assegurada a preferência de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, como critério de desempate.
Considera-se empate ficto a situação em que a proposta apresentada por ME e EPP seja igual ou superior, em até 10% 
(dez por cento), à proposta da pessoa jurídica mais bem classificada, não enquadrada nos termos da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 2006. Para licitações na modalidade pregão, esse intervalo será de até 5% (cinco por cento). Esse 
benefício é extensível aos consórcios e SPE formados exclusivamente por ME e EPP.

No caso de empate ficto, será concedido o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, no pregão, e o prazo máximo estabelecido 
no edital respectivo, nas demais modalidades de licitação, para que a ME ou EPP mais bem classificada, querendo, 
apresente proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão.
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MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

V – DA MARGEM DE PREFERÊNCIA

O edital poderá prever a concessão de margem de preferência de até 10% (dez 
por cento) da melhor proposta válida para a contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas nas regiões prioritárias, caso assim 
tenham sido definidas por programas de incentivo a serem especificados por tenham sido definidas por programas de incentivo a serem especificados por 
portaria conjunta do Secretário Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo e do Secretário Municipal de Gestão.

A margem de preferência não autoriza a contratação por preço acima da média 
de mercado, apurada para fins de abertura da licitação.
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MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

VI - RESERVA DE COTA DE OBJETO DE NATUREZA DIVISÍVEL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA

Aquisição de bens de natureza divisível, cujo valor estimado de 
contratação total seja superior a R$ 80.000,00.contratação total seja superior a R$ 80.000,00.

Objeto composto por um único item: 
- reservar a cota de participação exclusiva de ME e EPP, no percentual 
de 25% do valor do objeto licitado.
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Objeto composto por mais de um item, a serem licitados individualmente:

1) reservar todos os itens, de valor estimado de contratação de até R$ 80.000,00, para participação 
exclusiva de ME e EPP, os quais não serão computados para efeito de apuração da cota reservada de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto licitado;

2) quanto aos demais itens, poderá:
a) aplicar o percentual de 25% do valor do objeto licitado à participação exclusiva de ME e EPP para 
cada um dos itens; oucada um dos itens; ou
b) reservar um ou alguns itens de valor estimado de contratação superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) para participação exclusiva de ME e EPP, de modo a atender o percentual de 25% do valor do 
objeto licitado, ficando os demais itens integralmente abertos à ampla concorrência.

Considera-se vantajosa para a Administração a aquisição de bens de natureza divisível em que o preço 
ofertado para a cota reservada for até 10% superior ao menor preço apurado para a cota de ampla 
concorrência, nos casos de:
1) objeto composto por um único item;
2) objeto composto por mais de um item, a serem licitados individualmente, quando aplicado o 
percentual de 25% do valor do objeto licitado à participação exclusiva de ME e EPP para cada um dos 
itens. 
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MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

E a contratação de serviços de natureza divisível?

Possibilidade de aplicar o percentual de 25% do valor do objeto 
licitado à participação exclusiva de ME e EPP, com base no princípio 
da igualdade, uma vez que somente uma distinção lastreada em da igualdade, uma vez que somente uma distinção lastreada em 
uma diferenciação factual existente entre as ME e EPP fornecedoras 
de bens de natureza divisível e prestadoras de serviços de natureza 
divisível poderia ser considerada válida.

Faz-se necessário justificar o eventual estabelecimento de prioridade 
de contratação para as ME e EPP sediadas local ou regionalmente, 
até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.



VII - IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE TRATAMENTO 
FAVORECIDO

Os benefícios de licitação com participação exclusiva, previsão de subcontratação do objeto licitado e licitação com cota 
reservada não se aplicam:

I - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME e EPP sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
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MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as ME e EPP não for vantajoso para a Administração Pública Municipal 
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 
excetuando-se as dispensas previstas nos incisos I e II do artigo 24 da mesma lei, nas quais a compra deverá ser feita 
de ME e EPP;

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar os seguintes objetivos:
a) promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito regional e municipal;
b) ampliação da eficiência das políticas públicas;
c) incentivo à inovação tecnológica.

V - a licitação for deserta ou fracassada.
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HABILITAÇÃO

As condições de habilitação devem referir-se aos licitantes, e não ao objeto do certame. 

Assim, exigir-se-á dos, interessados, exclusivamente, a documentação relativa à habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, bem como ao 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal (proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos).anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos).

I - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta.
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1) Quando a empresa não utilizar o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis do último exercício social tornar-se-ão exigíveis de acordo com as regras estabelecidas na 
Lei das Sociedades por Ações (Lei Federal nº 6.404, de 15.12.1976) ou no Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 
10.01.2002), conforme o caso.

2) Quando a empresa utilizar o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a Escrituração Contábil Digital -
ECD do último exercício social tornar-se-á exigível de acordo com as regras estabelecidas em Instrução Normativa 
da Receita Federal do Brasil, conforme determina o Decreto Federal nº 6.022, de 22.01.2007.

3) A situação empresarial no curso do exercício poderá ser comprovada por balanço intermediário, desde que a sua 
elaboração esteja prevista no estatuto ou decorra de lei.

4) As empresas constituídas no curso do próprio exercício, para comprovar a boa situação financeira, deverão exibir 
o balanço de abertura.

5) O § 5º do artigo 31 da Lei Federal 8.666/1993 estabelece que a comprovação da situação econômico financeira 
será feita segundo critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatório, cuja adoção deverá ter sido 
justificada na fase interna da licitação. Como existem diversos critérios para definir a situação empresarial, a 
ausência da especificação no ato convocatório daquele escolhido pela Administração acarretaria um de dois 
resultados descabidos. Ou o conteúdo das demonstrações financeiras seria irrelevante, bastando sua exibição, ou a 
Administração teria liberdade para determinar, caso a caso, o critério de avaliação, por ocasião do julgamento da 
fase de habilitação.
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As fórmulas mais usadas em editais para aferir a boa situação financeira da licitante são:

Liquidez Geral = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

O Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no 
curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

Solvência Geral = ______________ATIVO TOTAL_______________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

O Índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para 
pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, também os permanentes.

Liquidez Corrente = __ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE

O Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos 
realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.



II – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE

O § 1º do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/1993 estabelece que a documentação de 
que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte, 
nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e 
leilão.
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A Lei nº 8.666 aludiu ainda ao fornecimento de bens para entrega imediata,
situação semelhante (sob alguns ângulos) à do leilão. Devem-se entender
abrangidos os casos em que não houver dilação temporal entre o
momento da contratação e da execução da prestação por parte do
particular. Quando a prestação for executada pelo particular imediatamente
após avençado o contrato, não haverá necessidade de maior investigação
da idoneidade dele. Exterioriza-se através da execução. Se não executar a
prestação que lhe cabe, a Administração rescindirá o contrato. (FILHO,
Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 457)



-registro de preços: não obrigatoriedade; 

-compras com entregas parceladas (acionamento de ARP): 
reserva orçamentária completa; 

RESERVA PRÉVIA DE RECURSOS

Pelo princípio da anualidade, a lei orçamentária anual restringe, em regra, a 
previsão de despesas ao respectivo exercício financeiro.

Exceções:

a) despesa de capital e outras dela decorrentes;

b) despesa relativa aos programas de duração continuada;

c) despesa inserida no plano plurianual 

Posto isso, inegavelmente a compatibilização das regras da Lei nº 8.666/1993 com as da Lei de Responsabilidade Fiscal induz a uma interpretação 
que admite:
a) na hipótese de compras, a contratação com vigência para além do exercício financeiro em que celebrada, desde que as despesas a ela 
referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, a sua inscrição em restos a pagar;

b) na hipótese de obras e serviços executados de forma contínua, a contratação com vigência para além do exercício financeiro em que 
celebrada, desde que haja, em cada exercício financeiro subsequente, a previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das obrigações decorrentes da execução do objeto contratual.



Primeiro, verifica-se se é o caso de realizar licitação ou se há o enquadramento da 
proposta em uma dos casos de dispensa e inexigibilidade prevista na lei.

- Dispensa de licitação: inexistência de ARP; forma eletrônica; pesquisa de preços ampla; não abranger objeto de necessidade recorrente que 
possa configurar fracionamento ilícito.
- Inexigibilidade de licitação: carta de exclusividade.

Sendo o caso, elabora-se o edital de licitação.

- Cláusulas do Edital: habilitação econômico-financeira: balanços de ME e EPP e adoção de outros índices; participação de grupo econômico e 
consórcio; participação de cooperativas; suspensão do pregão ata análise da documentação de habilitação.

2º) Licitação ou dispensa/inexigibilidade.2º) Licitação ou dispensa/inexigibilidade.

consórcio; participação de cooperativas; suspensão do pregão ata análise da documentação de habilitação.

Promove-se a pesquisa de preços.

- Pesquisa de preços: prazo de validade; observância dos critérios do Decreto nº 44.279/2003 (banco de preços da prefeitura: atestar a 
inexistência e/ou justificar a incompatibilidade); seguir os demais os parâmetros para a realização da pesquisa conforme estabelecido no 
referido decreto.
- adoção, no sistema de cotação eletrônica (para fins de contratação direta com base no art. 24, II, da Lei n-8.666/93), do menor preço encontrado na pesquisa de mercado, 
como valor referencial e critério de aceitabilidade. 

Uma vez realizada a licitação, ou devidamente dispensada esta, tem-se, ao final, a 
adjudicação do objeto à empresa vencedora.

-Adjudicação: observância das especificações técnicas requeridas; alteração do objeto após a adjudicação da proposta; recebimento de objeto 
diverso do adjudicado. 
-- cotação eletrônica, preços superiores ao referencial, possível a contratação direta da empresa que orçou o menor preço na pesquisa de 
mercado anteriormente promovida. (Parecer PGM 884/2014)



DISPENSA PELO VALORDISPENSA PELO VALOR
Lei 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação: 
(...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e 
para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Para a incidência do inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, devem ser observados dois requisitos:

a) ser a despesa de valor não superior a 10% do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 23 da Lei
8.666/93;

Ementa nº 11.876 -PGM/AJC - Licitação pública. Decreto Federal n.º 9.412, de 18
de junho de 2018. Atualização dos valores das modalidades licitatórias. Dispensa
de licitação em razão do pequeno valor. Artigo 120 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993. Competência do Poder Executivo Federal. Caráter de norma geral.
Extensão dos efeitos para o Município de São Paulo. Incidência imediata.

A contratação não poderá ser, portanto, superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 
reais), conforme valores definidos pelo Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

b) não constituir a despesa uma parcela de uma outra contratação de maior vulto que possa ser realizada de um só
vez.



PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO

• Lei Nacional nº 10.520, de 17.07.2002 (Institui, 
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns)



• Lei Municipal nº 13.278, de 07.01.2002 (Dispõe sobre normas específicas 
em matéria de licitação e contratos administrativos no âmbito do Município 
de São Paulo)

• Decreto Municipal nº 41.772, de 08.03.2002 (Dispõe sobre o processo de 
licitação)

• Decreto Municipal nº 43.406, de 01.07.2003 (Dispõe sobre o sistema 

PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO

• Decreto Municipal nº 43.406, de 01.07.2003 (Dispõe sobre o sistema 
eletrônico municipal de licitações, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.278, 
de 7 de janeiro de 2002, e disciplina o pregão realizado por meios 
eletrônicos, de que trata o parágrafo único do artigo 21 do Decreto nº 
41.772, de 8 de março de 2002)

• Decreto Municipal nº 46.662, de 24.11.2005 (Dispõe sobre o 
processamento da modalidade de licitação denominada pregão, no âmbito 
da Administração Pública Municipal)

• Decreto Municipal nº 54.102, de 17.07.2013 (Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização de licitação na modalidade pregão e da 
dispensa de licitação por pequeno valor, na forma eletrônica)



• Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado.

• O sistema eletrônico de licitações consiste no recebimento de propostas e 
apuração do resultado do certame por meios eletrônicos, por intermédio da 
Internet.

PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO

Internet.

• Sem prejuízo das informações inseridas no sistema eletrônico utilizado 
para a realização do pregão, os atos essenciais do certame devem ser 
documentados e encartados no processo administrativo da licitação. 

• Nas licitações sob a modalidade pregão eletrônico, serão observadas as 
regras próprias do sistema eletrônico utilizado (Bolsa Eletrônica de 
Compras – BEC, Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET 
ou sistema licitações-e do Banco do Brasil).



• O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se 
outro não estiver fixado no edital.

• Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais.  



• A modalidade pregão presencial poderá ser adotada 
excepcionalmente, mediante autorização fundamentada do Titular 
do Órgão da Administração Direta ou Indireta,devendo, ainda, ser 
imediatamente comunicadas a Secretaria Municipal de Gestão e a 
Controladoria Geral do Município.

PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO

• Excepcionalmente, mediante solicitação tecnicamente motivada do 
titular do órgão ou entidade licitante, poderá ser autorizada a 
contratação por outra modalidade de licitação (por exemplo, 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão), pelo 
Secretário Municipal de Justiça no âmbito dos órgãos da 
Administração Direta, ou pelo titular da Secretaria Municipal a que 
se vincula a entidade da Administração Indireta interessada.



• A aquisição de bens e serviços comuns 
por todos os Órgãos da Administração 
Municipal Direta e Indireta, nas hipóteses 

PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO

Municipal Direta e Indireta, nas hipóteses 
de dispensa de licitação previstas no 
inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, será 
realizada obrigatoriamente por meio 
eletrônico.



• A Secretaria Municipal de Gestão e a 
Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos ficam incumbidas de elaborar e 

PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO

Jurídicos ficam incumbidas de elaborar e 
aprovar minutas padronizadas de editais e 
de contratos para aquisição de bens e 
serviços comuns, que deverão ser 
utilizadas por todos os Órgãos da 
Administração Municipal Direta, 
Autarquias e Fundações.



SISTEMA DE REGISTRO DE SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOSPREÇOS

• Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 (Regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública)contratos da Administração Pública)

• Lei Municipal nº 13.278, de 07.01.2002 (Dispõe sobre normas 
específicas em matéria de licitação e contratos administrativos no 
âmbito do Município de São Paulo)

• Decreto Municipal nº 56.144, de 01.06.2015 (Dispõe sobre o 
Sistema de Registro de Preços, previsto nos artigos 3º a 14 da Lei 
nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002)



• Fornecimento de materiais em geral e a prestação de quaisquer 
serviços, em ambos os casos, desde que habituais ou rotineiros, 
notadamente quando:

• I - pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes;

• II - for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas, formalizada em um ou mais contratos, ou contratação 

SISTEMA DE REGISTRO DE SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOSPREÇOS

parceladas, formalizada em um ou mais contratos, ou contratação 
de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 
tarefa;

• III - for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 
programas de governo; ou

• IV - pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração.



• O registro de preços será feito mediante pregão ou concorrência.

• O julgamento por técnica e preço, na modalidade concorrência, 
poderá ser excepcionalmente adotado.

SISTEMA DE REGISTRO DE SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOSPREÇOS

• Nos casos em que houver inviabilidade de competição, poderá ser 
efetuado o registro de preços por inexigibilidade de licitação, 
condicionada sua manutenção à permanência da condição inicial da 
contratação.

• Na licitação para registro de preços, não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil.



• Fica facultada a utilização, pelos órgãos municipais, dos registros de preços do Governo Federal 
e do Governo do Estado de São Paulo, obedecidas as condições estabelecidas nas respectivas 
legislações.

• A ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão do Poder Executivo do 
Município de São Paulo, inclusive autarquias, fundações públicas, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Município, desde que devidamente comprovada a vantagem.

SISTEMA DE REGISTRO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOSDE PREÇOS

• As aquisições ou contratações adicionais (realizadas por órgãos ou entidades não participantes) 
não poderão exceder, no conjunto, a 100% do quantitativo registrado na ata de registro de preços 
em vigor.

• O prazo de vigência da ata de registro de preços é de um ano, prorrogável por até igual período 
(a Lei Federal nº 8.666/1993 não prevê a possibilidade de prorrogação). Licitação que envolva 
recurso federal – ater-se ao prazo máximo da ARP de 1 ano fixado pela Lei 8666/93 (Parecer 
PGM Inf. Nº 2233/2012)

• A expiração do prazo de vigência da ata de registro de preços não implica a extinção dos 
contratos dela decorrentes, ainda em execução. Os quantitativos estimados na ata de registro de 
preços serão renovados proporcionalmente ao período da prorrogação, observada a estimativa 
de consumo pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes inicialmente prevista.



No momento da contratação, tem-se, simultaneamente, a expedição da nota de 
empenho, ocasião em que haverá a vinculação formal da nota de empenho ao 
que foi contratado.

Em algumas situações, é possível a substituição do termo de contrato 
administrativo por uma mera nota de empenho de despesa, como nos casos de 
pequenas compras de entrega imediata.

3º) Fase Contratual3º) Fase Contratual

Lei 8666/93
Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de

preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a
critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive
assistência técnica.

Instrumento de Contrato



- Suspensão do direito de contratar com a Administração Pública: caráter 
geral – (Parecer PGM - Ementa nº 11696)

- Alteração quantitativa do objeto do contrato: situações de supressão e 
acréscimo unilateral (contrato x ARP: possibilidade de aquisições para 

Prazo de vigência e prorrogações

acréscimo unilateral (contrato x ARP: possibilidade de aquisições para 
além do quantitativo previsto, tanto por unidades participantes como por 
unidades não participantes, desde que limitado a 100% do quantitativo -
limite global válido tanto para as unidades participantes como para as 
não participantes - art. 24, §1º, c.c §3º do mesmo artigo, do Decreto nº 
56.144/15). 



O empenho é um ato administrativo que descreverá os detalhes da despesa pública, 
fazendo com que haja, a partir daquele momento, uma reserva de dinheiro, que ficará 
afetada especificamente a um gasto.

A Lei 4.320/64, em seu art. 60, assevera que o empenho consiste em uma reserva de 
recursos que são autorizados legalmente e destinados para uma específica despesa:

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

4º) Empenho4º) Empenho

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Emite-se, portanto, a nota de empenho para realizar o registro do ente público, no sentido 
de saber a quem ele deve, quanto deve e qual é a despesa específica a ser realizada.

Realizada a contratação e executado o objeto do contrato, passa-se para a liquidação.



A liquidação é a verificação acerca da regularidade do direito do credor. Para promover a 
liquidação, faz-se necessário analisar a qualidade do que foi fornecido: um produto ou um 
serviço e a adequação às necessidades da unidade.

O art. 63 da Lei 4.320/64 assim dispõe:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito.

5º) Pagamento:  liquidação + ordem de pagamento + 5º) Pagamento:  liquidação + ordem de pagamento + 
pagamento.pagamento.

documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Uma vez feita a liquidação, passa-se para a ordem de pagamento, que é o despacho 
exarado pelo ordenador de despesa, que é a autoridade competente, determinando que a 
despesa seja paga, nos termos do art. 64 da Lei 4.320/64.



A fiscalização da execução contratual é obrigatória, não se incluindo na A fiscalização da execução contratual é obrigatória, não se incluindo na 
discricionariedade do gestor público a possibilidade de realizádiscricionariedade do gestor público a possibilidade de realizá--la ou não. la ou não. 

Fiscalização do contrato e Fiscalização do contrato e 
aplicação de penalidades.aplicação de penalidades.

a. regularidade fiscal; 

O fiscal deve observar, constantemente, a adimplência do contratado quanto aos 
seguintes elementos: 

b. regularidade previdenciária; 

c. conformidade do objeto descrito na nota com o contrato, o 
empenho e a efetiva entrega; 

d. conformidade do período de faturamento; 

e. condições de habilitação e qualificação; 

f. ateste de conformidade do objeto.



Acórdão nº 1908/2004-TCU-2ª Câmara: a negligência no 
acompanhamento do contrato denota desídia e falta de zelo com a 
res publica. Nesse caso, a aplicação de penalidade é “legítima, legal 
e bem merecida”, mesmo que não haja dano ao Erário. Recurso 
não-provido. Multa mantida 

Acórdão 
734/2005-
TCU-
1ªCâmara: 
deve haver 
um livro de 
ocorrências 
para cada 
contrato Acórdão 117/1996-

Acórdão 552/2005-TCU-2ªCâmara: é dever do 
representante da Administração [neste caso, o fiscal] anotar 
em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato. 

contrato 
celebrado na 
unidade. 

Acórdão 117/1996-
TCU-Plenário: 
somente pode atestar 
servidor público ou 
comissão, designados 
pela autoridade 
competente. 

Acórdão 747/2005-TCU-1ªCâmara: Procuradoria Jurídica não 
pode ser encarregada da fiscalização do contrato por violar-se 
o princípio da segregação de funções. 



Encargos trabalhistas e previdenciários Encargos trabalhistas e previdenciários 

Lei 8.666/93
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir 
a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

§ 2º A Administração poderá exigir, também, seguro para garantia de pessoas e bens, devendo essa exigência 
constar do edital da licitação ou do convite.

§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários
resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

ADC 16/DF-STF: ao decidir, a maioria dos 
ministros se pronunciou pela 
constitucionalidade do artigo 71 e seu parágrafo 
único, e houve consenso no sentido de que o 
TST não poderá generalizar os casos e terá de 
investigar com mais rigor se a inadimplência 
tem como causa principal a falha ou falta de 
fiscalização pelo órgão público contratante. 

A Lei 8.212/91, em seu artigo 31, 
define que o contratante deverá 
reter 11% do valor bruto da nota 
fiscal ou fatura e recolher a 
importância aos cofres da 
Previdência Social. 



A aplicação de penalidade sem o atendimento à ampla defesa e ao contraditório é nula. 

Aplicação de penalidadeAplicação de penalidade

Sanções cabíveis (Lei 8666/93): Sanções cabíveis (Lei 8666/93): 

- advertência;

- multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

-declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção de Suspensão temporária. 

- impedimento de contratar (art. 7º - Lei 10.520/02)



I - proposta de aplicação da pena, feita pelo responsável pelo acompanhamento da execução do contrato 
ao titular da pasta, mediante caracterização da infração imputada ao contratado;

II - acolhida a proposta de aplicação de multa de mora, intimar-se-á o contratado nos termos do disposto 
no artigo 57 deste decreto, devendo nas demais penalidades ser intimado o contratado na pessoa de seu 
representante legal, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa;

II - acolhida a proposta de aplicação de sanções de advertência e multa, intimar-se-á o contratado nos 
termos do artigo 57 deste decreto, devendo, nas propostas de aplicação das demais sanções, ser o 
contratado intimado na pessoa de seu representante legal, pessoalmente ou por carta com aviso de 
recebimento.(Redação dada pelo Decreto nº 47.014/2006)

Aplicação de penalidadeAplicação de penalidade

Decreto 44.279/2003:

recebimento.(Redação dada pelo Decreto nº 47.014/2006)

III - observância do prazo legal para apresentação de defesa pelo contratado;

IV - manifestação dos órgãos técnicos e da área jurídica sobre as razões de defesa;

V - decisão da autoridade competente;

VI - intimação do contratado;

VII - observância do prazo legal para interposição de recurso.

Art. 55. Aplicada a pena e transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso ou denegado 
provimento ao recurso interposto, executar-se-á a penalidade aplicada.
Parágrafo único. Na hipótese de aplicação de multa, o valor correspondente poderá ser descontado do que 
o contratado tiver a receber.


