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1. RESUMO 

Este artigo teve como temática apresentar o conceito de licitação e apontar os processos licitatórios 
conforme a Lei 8.666/93, onde discute sobre os princípios, modalidades, fases e tipos de licitação. 
Requer atenção para conduzir um procedimento licitatório, seja em qualquer modalidade de licitação. 
Este procedimento objetiva garantir a proposta mais vantajosa apresentada pelos interessados que a 
Administração Pública deseja contratar. Para ampliar os conhecimentos foram utilizadas pesquisas 
bibliográficas, entre eles livros, sites e artigos referentes ao tema e para assim concluir o trabalho foi 
feita uma pesquisa de campo em uma prefeitura localizada no Noroeste do Estado de São Paulo. 
Após o desenvolvimento deste artigo, foi possível entender que o processo de licitação vai além do 
que era imaginado e compreendido, sendo bem mais rigoroso e complexo. O procedimento baseia-se 
na intenção de disputa, onde produtos utilizados na administração pública devem ser licitados para 
ter as propostas mais vantajosas para o órgão público, para isso temos as modalidades da Lei 
8.666/93, que permitem a compra de bens e serviços comuns. Seus princípios são extremamente de 
importância para a Administração pública, pois com elas se torna mais transparente a movimentação 
do dinheiro público. 

2. INTRODUÇÃO 

Através da denominada licitação, regulamentada pela Lei 8.666/93, a 

administração pública analisa a proposta mais vantajosa para aquisição de bens e 

serviços, mediante contratação, onde é feito uma disputa entre os interessados, 

utilizados os critérios de menor preço, melhor técnica ou de maior lance. 

A contratação não é uma tarefa simples para o órgão público, pois existe uma 

série de procedimentos que antecedem a licitação, que denomina o objeto, o que 

será comprado, qual a estimativa de valor, recurso próprio para despesas e 

elaboração do instrumento convocatório.  

A característica da licitação é proporcionar aos participantes do certame 

igualdade a todos, atingindo assim o cumprimento dos princípios. Conforme a Lei já 

citada, existem sete princípios de licitação, são elas: Legalidade, impessoalidade,  

moralidade e da probidade administrativa,  igualdade, publicidade,  vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo. Os princípios direcionam os 

fundamentos de seu procedimento. 

Busca-se a apresentação das cinco modalidades referente à Lei 8.666/93, 

concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, cada uma com sua 

característica específica que têm como pontos de diferenciação o objeto e o seu 

respectivo valor. 

O presente artigo se encerra com as considerações finais, onde são 

apresentados pontos conclusivos e melhorias. 

3. OBJETIVOS 

Este presente artigo tem como objetivo geral apresentar o conceito de licitação e 

retratar uma síntese sobre os procedimentos licitatórios, conforme a Lei 8.666/93. 



O objetivo específico deste, consiste em apresentar os procedimentos licitatórios, 

possibilitando o melhor entendimento sobre a necessidade da compra por meio de 

edital, para tanto se deve saber sobre os princípios, modalidades, administração 

pública e contabilidade pública. 

4. METODOLOGIA 

Para a elaboração deste artigo, foram utilizados os procedimentos de pesquisa 

bibliográfica e aplicação de uma pesquisa de campo em uma prefeitura do Noroeste 

Paulista.  

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. (GIL, 2002, p. 44).  

Dessa forma, foi realizada pesquisa por meio de material eletrônico, livros, 

artigos científicos entre outros que fornece fonte teórica para realização deste artigo, 

buscando dados a respeito da licitação pública, dando um direcionamento e 

ampliando nossos conhecimentos.  

Conclui-se com uma pesquisa de campo, que foi feita observações diretas e 

coleta de dados, junto a pessoas com experiências e práticas no ramo de licitações 

em uma prefeitura do Noroeste Paulista. Com isso visa complementar a pesquisa 

bibliográfica, para que tenha uma melhor conclusão sobre o trabalho. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. – Surgimento da licitação no Brasil 

A lenda da origem da licitação era chamada “Vela e Prego”, iniciava-se o 

procedimento no local, data e horário anunciado onde reuniam-se os interessados e 

os representantes do Estado, acendiam uma vela para dar início, os licitantes davam 

seus lances até que a vela se apagava-se por inteira e aquele que ofertasse o último 

lance de menor preço seria o vencedor. 

O primeiro registro de licitação no Brasil foi no dia 14 de Maio de 1862 com 

pequenos regulamentos, mas somente no dia 28 de Janeiro de 1922 houve 

mudanças significativas no procedimento licitatório, onde criou o Código da 

Contabilidade na União naquela época. Desde 1988 a licitação começou a ser um 

princípio constitucional, ou seja, tornou-se obrigatório o Estado usar o processo 

licitatório como a única forma de contratação. Em 25 de Fevereiro de 1967 foram 

definidas as cinco modalidades de licitação existentes até hoje. 

5.2. – Finalidade e Conceito da licitação pública 

Segundo Mello, o termo licitação é compreendido como: 



Um certame que as entidades governamentais devem promover e 
no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 
determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a 
proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na 
ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que 
preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 
cumprimento das obrigações que se propõem a assumir. (MELLO, 
2009, p. 533). 

Á vista disso, a licitação é o procedimento administrativo formal onde a União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, são obrigados a licitar. Estabelece critérios 

de seleção das propostas mais vantajosas para administração, com a melhor 

qualidade possível, seja para contratação de uma locação, de um serviço, de uma 

obra ou da compra de um produto e sempre deverá ser pública com transparência, 

tendo direito da publicidade podendo acesso a qualquer cidadão. 

A finalidade da licitação pública deve buscar propostas mais vantajosas, assim 

mencionado acima, destacando-se que nem sempre a proposta mais vantajosa é a 

de menor preço e o princípio da isonomia deve ser considerado. É obrigatório 

satisfazer o interesse público e haver igualdade de condições entre todos os 

participantes, tais como os princípios resguardados pela constituição.  

5.3. – Princípios das licitações 

Quadro 1– Princípios das licitações 

Princípios Definição 

Legalidade 

A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da 
Isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de 
maneira a assegurar oportunidade igual a todos interessados e possibilitar o 
comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes. 

Impessoalidade 
Obriga a Administração a observar nas suas decisões critérios objetivos, 
afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos 
procedimentos das licitações. 

Moralidade e 
da Probidade 

Administrativa 

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

Igualdade Significa dar tratamento igual a todos os interessados na licitação. 

Publicidade 
Qualquer interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu controle 
em todas as fases da licitação, onde assegura a possibilidade de fiscalizar a 
legalidade dos atos. 

Vinculação ao 
Instrumento 

Convocatório 

Constam todas as normas e critérios aplicáveis à licitação. O Poder Público 
chama os interessados, apresenta o objeto a ser licitado, o procedimento 
adotado, as condições de realização da licitação e a forma de participação 
dos licitantes. Deve constar os critérios de aceitabilidade, julgamento das 
propostas e as formas de execução do futuro contrato. Apresenta-se de 
duas formas: edital e convite. Edital é utilizado nas modalidades 
concorrência, pregão, concurso, tomada de preços e leilão. Convite é 
apenas utilizado na modalidade convite. 

Julgamento 
Objetivo 

O administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato 
convocatório para o julgamento das propostas, afastando a possibilidade de 
o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no ato 
convocatório. 

Fonte: Adaptado de Licitação.net (2018). 



5.4. – Modalidades de Licitação 

No procedimento licitatório existem cinco tipos de modalidades na lei 8.666/93, 

são elas: 

Quadro 2 – Modalidades – Lei 8.666/93 

Concorrência 

Tomada de Preço 

Convite 

Concurso 

Leilão 

Fonte: Lei 8.666/93 

As definições de cada modalidade mencionada no quadro 2, segue abaixo: 

5.4.1 - Concorrência 

Lei 8.666/1993, “art. 22§ 1º Concorrência é a 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 é a modalidade que representa mais exigências rígidas do que as 

outras modalidades na fase de habilitação. Ela é mais ampla das licitações 

existentes, pois qualquer licitante interessado pode participar da realização da 

licitação de aquisição de qualquer produto e de obras e serviços, desde que 

atendam ao edital. 

5.4.2 - Tomada de Preço 

Lei 8.666/1993,“Art. 22§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação.” 

Essa modalidade de licitação todos os licitantes precisam estar devidamente 

cadastrados ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até 

o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Serve para aquele 

licitante não cadastrado, se não for cadastrado e quiser participar, a Lei 8.666\93 

assegurou que, mesmo sem cadastro, se o licitante atender todos os requisitos para 

o cadastramento até três dias antes da licitação, poderá participar. 

Ela é dividida em dois processos de seleção, primeiramente os interessados 

precisam estar previamente cadastrados com o SICAF ou o CRC (certificado de 

registro cadastral) e constar estes documentos no envelope de habilitação com os 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11312735/artigo-22-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


atestados de qualificação técnica. Segundamente o concorrente fornece sua 

proposta de preço.  

5.4.3– Convite  

Lei 8.666/1993,“Art. 22 § 3º Convite é a modalidade de licitação entre 

interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual 

afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 

demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 

propostas.” 

Conforme a lei 8.666/93, essa modalidade os interessados não precisam ter 

cadastro para participar dessa licitação, a unidade administrativa deve no mínimo 

mandar a carta para três convidados ou escolhidos, onde em local público fixará a 

cópia do instrumento convocatório. 

5.4.4 – Concurso  

Lei 8.666/1993,“Art. 22 § 4º Concurso modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 

instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias.” 

Como está descrito na lei, nessa modalidade participa quaisquer interessados 

que atende o edital. O concurso está destinado à escolha de trabalho científico, 

artístico, técnico ou projetos arquitetônicos.  

Essa modalidade deve ser publicada com 45 dias de antecedência mínima para 

a realização do mesmo e deve ser divulgado pela imprensa oficial através de edital. 

5.4.5 – Leilão 

Lei 8.666/1993,“Art. 22 § 5º – Leilão é a 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 previstas no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 

valor da avaliação.” 

Como diz a lei 8.666/93 essa modalidade podem participar quaisquer 

interessados, é utilizado como venda de bens móveis inservíveis (bens 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


dominicais), para a obtenção de renda, a Administração Pública colocam estes 

bens a venda.  

Para a prefeitura vender algo o governo é obrigatório fazer a realização de uma 

licitação por leilão, já para a compra, ele tem vários tipos de modalidades de 

licitação.  

Quadro 3 - Recapitulando 

Modalidades 
Obras e serviços de 

engenharia 
Compras ou serviços 

Concurso 
Escolha de trabalho técnico, cientifico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores. 

Tomada de 
Preços 

Até 
R$ 1.500.000,00 

Até 
R$ 650.000,00 

Concorrência 
Acima de 

R$ 1.500.000,00 
Acima de 

R$ 650.000,00 

Leilão 

Venda de bens moveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação. 

Carta Convite 
Até 

R$ 150.000,00 
Até 

R$ 80.000,00 

Pregão Contratação de bens ou serviços comuns. 

Fonte: Adaptado de escoladoservidor.ac.gov (2018) 

5.5. – Tipos de Licitação 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, 2006), “a lei 

denomina “tipos de licitação” ao que, na verdade, são os distintos critérios 

fundamentais de julgamento por ela estabelecidos para obras, serviços e compras 

(não para concurso e leilão), vedada a criação de outros (art.45 §5°)”, ainda que por 

meio da conjugação dos critérios legais existentes. 

Conforme a Lei 8.666/93 são os tipos de licitação: Menor preço; Melhor técnica; 

Técnica e preço; Maior lance ou oferta. 

5.5.1 – Menor preço 

É o critério de seleção onde a proposta mais vantajosa para o órgão público será 

em que o licitante vencedor apresentar a proposta que esteja de acordo com as 

especificações do edital e ofertar o menor preço. 

5.5.2 – Melhor técnica 

É o critério de seleção onde é escolhido com fatores de ordem técnica a proposta 

mais vantajosa para a Administração pública. Utilizada exclusivamente para 

contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. 

5.5.3 – Técnica e preço 



É o critério de seleção onde a proposta mais vantajosa para o órgão público será 

escolhido pela maior média ponderada. Usada exclusivamente para contratação de 

serviços de natureza predominantemente intelectual e é obrigatório a contratação de 

bens e serviços de informática, nas modalidades tomada de preços e concorrência. 

5.5.4 – Maior lance ou oferta 

Este deve ser utilizado em casos de alienação de bens ou concessão de direito 

real de uso, onde o órgão público será remunerado. Seu objetivo é receber o maior 

valor, que vencerá aquele cujo qual der o maior lance. 

5.6. – Fases de Licitação 

Existem duas fases de licitação, interna e externa. A primeira fase é 

preparatória, antes de convocar os interessados dá-se início a abertura do 

processo administrativo, onde se define o objeto e estimativa de valor, indica-se o 

recurso próprio para despesas e elabora-se o instrumento convocatório. Já a 

segunda fase começa com a publicação do edital ou a entrega do convite aos 

interessados, recebem-se as propostas, habilitação, julgamento e classificação das 

propostas, adjudicação e homologação, concluindo-se com a contratação. 

6. RESULTADOS 

Neste tópico são apresentados os resultados da entrevista realizada em 04 de 

junho de 2018, com um pregoeiro oficial da cidade objeto do estudo, localizada na 

região Noroeste do Estado de São Paulo. 

A primeira indagação consistiu em identificar quem pode participar da Comissão 

de Licitação, obtendo como resposta “A Comissão deve ser formada no mínimo de 

dois servidores: de carreira e comissionado”. 

Após buscou-se resposta para a afirmação é certo dizer que o princípio da 

competitividade, a administração pública está proibida, na contratação de compras, 

obras e serviços, estabelecer padronizações que resultem na compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, ainda que tal disposição represente 

aparente vantagem à administração. “Na administração publica não esta proibida de 

exigir a especialização técnica e desempenho e suas requisições”. 

Em seguida apresentou-se os meios e os procedimentos para divulgação nas 

licitações. ‘‘Diário oficial do estado e do município, jornal de grande circulação 

regional’’. 

Indicou-se as modalidades de licitação previstas na lei nº 8.666/93. “Carta 

convite, tomada de preço, concorrência, leilão e concurso”. 



Obtivermos a resposta que o art. 3.º da Lei n.º 8.666/93 (lei de licitações) 

discrimina os sete princípios que a regem. Além dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e da probidade administrativa, igualdade e publicidade, 

elencam os princípios. “Celeridade, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento 

convocatório”. 

Para finalizar apresentou-se o que deve ser observado na realização do certame 

na modalidade convite. “O valor de requisição e a regularidade fiscal de cada 

participante”. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o desenvolvimento deste artigo, foi possível entender que o processo de 

licitação vai além do que era imaginado e compreendido, sendo bem mais rigoroso e 

complexo.  

O procedimento baseia-se na intenção de disputa, onde produtos utilizados na 

administração pública devem ser licitados para ter as propostas mais vantajosas 

para o órgão público, para isso temos as modalidades da Lei 8.666/93, que 

permitem a compra de bens e serviços comuns. Seus princípios são extremamente 

de importância para a Administração pública, pois com elas se torna mais 

transparente a movimentação do dinheiro público. 

Sendo obrigatório licitar, conforme a Constituição Federal, a transparência nos 

procedimentos e a moralidade evita de que membros da administração, de qualquer 

forma possam se beneficiar, entretanto os legisladores precisam rever a Lei geral 

de licitação, trazendo ao texto de Lei permissões para que a Administração pública 

possa adquirir seus bens e serviços em um melhor raio para que os fornecedores 

possam cumprir com o prazo de fornecimento, havendo assim uma forma 

simplificada de punição para os inadimplentes. 
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