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Dispensa Eletrônica (Comprador)



interrogação, então é só encaminhar as perguntas a partir dele. 

aqui também não é participar só por participar, pois o foco do curso será as 

licitações, na modalidade de pregão, na sua forma eletrônica, que são realizadas 

no nosso portal de compras, o www.portaldecompraspublicas.com.br. 

É por isso que estamos aqui, fornecedor, iremos te chamar assim daqui para 

frente, justamente para ampliar o seu conhecimento e fazer com que você tenha 

mais sucesso nas suas licitações eletrônicas. No decorrer do nosso curso, caso 

tenha alguma dúvida, na sua tela e no lado direito inferior, há um botão com uma 
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MÓMÓODDl áEU, f oLLr nOeOc e3d3o r !  N e s s e  e- b o ok , s er á di s p o n i b i l i za d o p a r a v o c ê  o n o v o  curso: 

como vender para o governo de forma prática, segura e com conhecimento 
MjuÓrídDic oU.   LO  4 
MÓADq uUi,  Lv oOc ê  v e5r á  q u e lic ita ç ã o  nã o  é  e sse  bic h o  d e s ete c a b e ç as  q u e pit a m 

por aí, só existem algumas normas a serem seguidas. No entanto, a questão 
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MÓDULO 1 

 

O QUE É LICITAÇÃO 

Você já está fornecendo por dispensa 

Vdoec
ê já está publicando as suas 

Foacronredcoedcoor,mvoascê rseagbraes ddiazer1o4.1q3u3e?é  licitação?  Licitação  é  um  procedimento formal  que  visa 
dispensas com base   na   nova lei de 
liciBgtaaoçõrmaen, s?tirseaCoebvrotsaecmêrveânnjátcei,aéedssouempriansscufíopnrinotoecconeãndostoritucional da isonomia e selecionar a proposta mais 

é nvantajosaovidade para você, comprador do Portal 
capadraastardamdoinistnroaçãop.orItssoal sederá  cjoulgmapdroase  processado  em  estrita  conformidade  com  os  princípios 

de Compras Públicas. Isso porque, o portal 
já pbúpábosilssuiccaosísa,dacaelicirdtatianmçâeãmonitcaequeespssaeerraãaossfvaui zsent rtoos sanãaoseguir. 

nsa na forma eletrônica. 
dispé etãNoanloicvi toaçpãaora, cvaoscoê.a administração queira adquirir um bem ou contratar um serviço, ela vai ter que 

A IN 67 de 2021, que dispõe  sobre as 
noframIssazoserdeumpoadrqipsuepeseqnusaoisapddoeertnaptlrroeçjáoda, upmoesstsefeurrmiaoade referência, uma minuta do contrato  e, quando for o  caso, 

deral, diz, em seu parágrafo segundo, 
fe dteinráâmquiceaf apzearraa mainudtisapdeonseaditaell.eEtrônntãicoa, você, fornecedor, caso ela seja do seu ramo de atividade e 
que “as entidades da administração 
púbmteliencasmh,adoiinretaetnareteesssiednedeimrseeptraasrdatiencviceiproaãnro,abdoaabsstaaernevaonvracaminhar a  sua  proposta. 

regras quando utilizarem recursos 
sualesi,Cdeomforrmealaçqãuoe oaosfornepcriendcoípriojás,coqnusaeis-   são  eles?  Há  o  princípio  da  legalidade,  impessoalidade, 
federais ou transferências voluntárias da u- 
niãgmouo”e.racliaddaadste,rarigauasludaadper,opopsut balicbi daasedaed, a permobicrdaitdéeriosadmmíninimistorsatidvaef iniedosvipneculalaaçãdominaoistraçinãstorquumeenfitcao 

No Artigo 3, parágrafo 3°, a IN diz que “no    caso de não utilização do sistema de dispensa do governo 
m dcoisnpvooncaibitlóizariod.oOs qnuoessi si tgenmif iacamceaddiaanutme  pdreassezosspparirnacrípeiceos?bimPerinntcíopdioe dparolepgoastliadapdaera: federal, as entidades federativas, os estados, os municípios e o Distrito Federal, poderão utilizar sistemas 

próopcgroeionssttroouartapçoúõubterloiscsoddisiróseptoansívepvaoirispdnooisdpmeerenerscxaaeddcuetalicri otaoçorã,çoademosduenectooqtauoçeõbeseesssreveaslensitdrstoôneaimcsaansso. reNmstoaespjaoemrtaleilntegradoscom 
plaidseajtuacrofídomircmparasa+squpBeúrabtrlsiaictla”a,s,mdeédaapcqoousrdsíeolavceollmicrioetaaDçliezaãcroe.rtoa1dA0is.0pim3e5pnesdessa 2oe0ale1litd9rôa. ndiecanãmoepdoiadneteráfoternr eincitemrefenrtêoncidea 
Outras novidades que veremos de acord   o com a dispensa é sobre a possibilidade de se realizar 
creppdreoessnciopoasmtaeal nsdtoocsogmeesrpteorgarizsnotraoqdsuedeef ilnaipdlriocei,çtaeoçm. ãSooqu.eJbárseaerámissooseraleleidcaiomdneuaidtoa aimmpapriõs,oep,ovsaatmoaossmaagteiesnvtmeasonsttparújaobrsl,aiconose,usteao 

drcueeavrlsiezoar,xplicando na prática como cadastrar a sua dispensa com base na Lei 14.133. 
e  çdãaoodbeseurmvâanpcieaqudeanma odriaspliduatadequaedmocoinirsrteraatiovaf,iniagludaoldapdraez,ooupré - esestjaab, teoldecoi sdosãpoairgauareiscepbeirmanetnetoa 

dleai.sNpãroopseostpaos,deedmarqturaetaoms epnatroticidipf earnetnecis atdeorãboeaneofpicioartnudnoidAadoue  dB.e ofertar lancePusblsoicibdraedose: 

ptordeoçossoinsiciaatolms epnrtaeticraegdiostsratdêoms.que  ter o  conhecimento  da  sociedade,  e  onde  são 

pOublMicaindistoséreiossdeas aEtocos?noNmoiaD, iáproior OmfeiciioalddaasUSnEiãGoE, SJo, rneadlitdoeu GarainnstderuCçãirocunlaoçãrmoa,tqivuaan6d7o dfoer 2o0ca21s,oq, 
ue pnroescosinteizas dqoueproosmoetnotresdofeódregrãaotivdoas ldiciotsaçeãsot aedons,osmsiutneiscídpeios,comDipstraris,to qFueedesrearlã, oqureaanldizao 

duotisli,zanroemnovessorbas fcaedsoer,anois, pdoervetalrdeão csoempurtialiszaprúbdlaicas sr.egras  dispostas  pela  própria  IN  do 

Ministério  da  Economia  para realFoizarrneemcesduoars, daicsepssenesaos.nAossissome, nmdaeirseuçom,awvwe wz,.poolretaglidsleacodomr 

ptrroauspxeubaliicdaes.iacoqmue.bqru. eNmo cmoenicoeddea atevlae,rba évaqi uteer eudmitalinaks cnhoarmmaasdopa“Praaraa rVeoacêliza” 
çeã,oddoalsadcoondtirraetiatoç,õehsavecorámuomreccaumrsopo ccohnacmeaddidoo. “NSaoci1e4d.1a3d3e,”. no aVroticgêo 3cl,icao peamrág“rCaofonsuterltcearirPo 

rdoicsepssoõe s”quee, eomsicastesmoadeiránãdoireutciiloizanáç-ãloo dàopsiágstienamaonddoegeostveãronotofeddaesraals, os 

eonptoerstunciodmadperasdodriespsodnaívse iessfnoeraspofertdael.raCisa, soestqaudeuiarais,amcoumnpicai pnahiasr etuddiostriemtais tdeemveporãoreaultiliezafrazesistr 

emo as idnofowrnmloaatidzaddoosededitadli,spbeanssata  eclleicatrôrneicam. “Dados  do  Processo”  e  você  poderá  ter  acesso  a 

todas  as inEfossermasçsiõests,eminaclsupsiovedearãcoomseprasinhstaermeams  tepmrópporiorseaoluumaiandsea ssãoutroodes dpispreognãíove.  is no 

14.133, utilizando o nosso sistema do portal de compras públicas. 
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Você já está publicando as suas 
dispensas com base na nova lei de 
licitações? Certamente, esse assunto não 
é novidade para você, comprador do Portal 
de Compras Públicas. Isso porque, o portal 
já possuía a dinâmica para fazer a 
dispensa na forma eletrônica. 

A IN 67 de 2021, que dispõe sobre as 
normas de dispensa dentro da esfera 
federal, diz, em seu parágrafo segundo, 
que “as entidades da administração 
pública, direta e indireta deverão observar 
suas regras quando utilizarem recursos 
federais ou transferências voluntárias da u- 
nião”. 

No Artigo 3, parágrafo 3°, a IN diz que “no caso de não utilização do sistema de dispensa do governo 
federal, as entidades federativas, os estados, os municípios e o Distrito Federal, poderão utilizar sistemas 
próprios ou outros disponíveis no mercado, desde que esses sistemas estejam integrados com a 
plataforma + Brasil”, de acordo com o Decreto 10.035 de 2019. 

Outras novidades que veremos de acordo com a dispensa é sobre a possibilidade de se realizar 
credenciamentos e registros de preço. Sobre isso e muito mais, vamos te mostrar, neste curso, 
explicando na prática como cadastrar a sua dispensa com base na Lei 14.133. 
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Licitação 01 
PPáággiinnaa 0404 

VocêQsaUbiaAqIuSe,  aSpÃartiOr  deASagoraM,  asOdDispAensLasIDe  aAs DES DE LICIT AÇÃO 

inexigibilidades deverão observar a fase preparatória da 

contrVaotacçãê osa?bNoe  diazretirgqou72aisAsãleoi apsremvêodqauleidaddeevserdãeo loicbitseaçãrvao?r oAs qui, serão mostrados para você quais 
dosãcuomaesnmtoosddealidfoardmeaslidzaeçãliciot,acçoãmo  oquEeTPexi,  pstreomje.toAbpársiocpoo,sttaernmãoosserá   aprof undar  em  cada   uma 
delas, deatréefpeorêrqnucieao, mfoacopaésodeprreiscgão  oenaestsuimaafotivrma adeeldeetrsôpneicasa. 

elaboArsadmoosdnaalidfoardmeas dodealircitigtaoç2ã3o. qPuaereecxei rsteesmtécsãnioco: sa  coe  ncorrência, que é a modalidade  de licitação 
paernetcreereqsuaisj quruídeicor insterqeusseaddoesmqounest, rneamf asea inneicicaelssidedahdaebilidostação  preliminar, comprovem possuiros 
rerqeuqiusiitsiotsoseximgíindiomso, sdedmeoqnustarlaifçãicaoçãdao ceoximgpidaotsibinliodaeddeitdoal  pitaerma  execução  do  seu  objeto. Ele  pode 

ser reuqsauedriodopacoramasaodbersapseesaseprrvéi çovias, dea ceonmgpernohvaarçãiaodequvae loorfeustuarcio ma de 3 milhões e 300 mil reais. 
contrAattaodmoapdraeednechpereoçso réeqaumisiotodsaldideahdaebdileitaliçãcitoaçeãqoueanlitfriceaiçãnteoressados, devidamente cadastrados 
ou mqínuiemaateenxidgeidreoms ea atoinddaas aasraczãonodidaçõeesscopalrhaaodocafdoarnstercaemdeonr,toaaté  o  terceiro  dia  anterior à 

data  do jursteicef icabitmiveandoto dpareçporoepoasatau,toorbizaseçrvãaoddaa  aanuetocreidssáaderiacoqmupaelitfeicantçeã. o e é aplicado para 
obras e serviços Asdediesnpgeennsahasrporia devalilmoritedsevaetérã3o msielhrõedsivuel3ga00damsilorfeiciaias.lmente 

pelo prazo mínimo de três dias úteis, com a especificação 
pelo Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

o objeto pretendido e com a manifestação de interesse da ad- 
d cadastrado ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa. 
mOinbissetrarçãveoqueem noãbotehár prpoupboliscataçãs  aoddoicioendaiitsaldeemevqeunetuaaiasdimntienriestsrasaçãdooscoqunvei  daa lterêi straezmqpureesaosextratodo 
cocantdraatstortaadmabsénmo dóergvãeorá, esleerpdoivudelgsaedroapemlicasídtoiopealeratroôbnircoas e servieçosmdaenteidnogeànhdairspia,odseiçãliomitdees aetveé 

3n30tuaisinmteirlersesaais,docs.o  mpras e outros serviços de valores de até 176.000,00 mil reais. 
OutOra cionfnocrumrasoçãéo aimmpoodrtaalnidteadéeqdeue,licacitasoçãao deispntreensqua  acoisqnuf igeuarteo com dolo, f raude ou erro grosseiro 

retspécnonicdoe,rãcoiensotífliicdoarouiamaerntítstei,cota,nmtoedoiafnotreneaceindsot ri,tuqiçuãaontdeo  apra
md i

rniinstterareçssãoadeonsvoplavridaaescnoolphraodecestsraobapellho
 

êsaminosçõoeus 
Por fim, leilão é a modalidade de lici  tação entre  quaisquer 

rpermeviunstearasçnãaonaoorsmvae.nNcoedonroesss. e bens 
próxi mo enco n tr , d  interessados para a venda d 

, 

o 

o 

m óveis in serví v  i s para administraç ão ou de o dutos legalmente apreendidos e penhorados. 
eo  va  mos falar de inexi  gi bilidadper   e  licitaçã o. 

Essas são as modalidades da lei 8.666 de 1993. Temos, também, a modalidade de pregão 

eletrônico, que pode serfeita, tanto na sua forma eletrônica, quanto na forma presencial, conforme o 

decreto 10.024. 

 
 
 

Vamos falar sobre dispensa e inelegibilidade? A contratação 
direta inclui as dispensas e as inelegibilidades, e esse processo 
deverá conter, no mínimo: 

 
● Documento de formalização da demanda, que 

compreendem o estudo técnico preliminar, o termo de 
referência, o mapa de riscos e outros documentos que 
evidenciam a necessidade a ser atendida. 

 
● Estimativa de preço, com base nos parâmetros definidos no 

Artigo 23 da Lei, que podem ser: consultas a sites 
especializados, banco de preços, contratos com outros 
fornecedores, contratos similares com outros fornecedores 
ou, ainda, pesquisa direta com fornecedor e até consulta da 
base nacional de notas fiscais eletrônicas quando for o caso. 

 
● Despesa prévia, evidenciando a compatibilidade dos 

recursos com compromisso a ser assumido. 
 

Nas contratações diretas, será necessário exigir também a habilitação dos pretendentes, com critérios 
objetivos que comprovem o preenchimento dos requisitos mínimos de habilitação necessários por parte do 
contratado para a execução do contrato. O processo deverá ainda ser instruído com a justifica tiva da 
escolha do contratado, a autorização da autoridade competente e a justificativa dos preços. 

Outra previsão estabelecida pela norma é a possibilidade de se realizar registros de preço por meio da 
dispensa. As dispensas por valor deverão ser divulgadas por aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo 
mínimo de 3 dias úteis, contendo a especificação do objeto pretendido e a manifestação de interesse por 
parte da administração em obter propostas adicionais dos eventuais interessados. 

Um ponto muito importante a ser falado é que contratações indevidas, com dolo, fraude ou erro grosseiro, 
serão responsabilizadas solidariamente, tanto o agente de contratação, quanto o fornecedor contratado, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções legais cabíveis. No próximo módulo, você aprenderá 
especificamente sobre inelegibilidade. 
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MÓDULO 3 

 

O QUE É O PREGÃO? 
Você sabe qual é a definição de 

inviabilidade de competição? No conceito de 
O que é o pregão? Essa aula irá tratar de licitação na modalidade de pregão, na sua forma 

inexigibilidade, temos a impossibilidade de 
eletrônica e presencial. Onde tudo começou? Qual é a base legal do pregão? 

competição entre os interessados e essa 
Tudo começou com o decreto 3.555 de 2000 e, logo em seguida, veio a lei 10.520, de 2002. 

impossibilidade pode se dar de maneiras 
Depois, o decreto 5.450 de 2005, que regulamentou o pregão eletrônico na sua forma eletrônica e, 

diferentes. 
porfim, o decreto 10.024 de 2019. 

Por exemplo, se vamos fazer uma 
Então, fornecedor, o que é o pregão? O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de 

contratação de determinado artista, não 
bens e serviços comuns, independentemente do valor que será realizado pela União, Estados, 

temos como mensurar a criatividade artística 
Distrito Federal e Municípios, por meio de encaminhamento de proposta e sessão pública. Assim, as 

de determinado artista com outro. Então esse 
licitações, hoje, na sua maioria, estão sendo feitas a partir do pregão na sua forma eletrônica. Você 
obj 

eto septoodrneaaetéxclreuasilivozá,-loelenasefotromrnaapinreesexigníciveall,, pdoeissdseo qmueenotegaeqstuoerlecoinmteprerossave daoi,navqiaubeilleidapdaertidacipauntitlieza,éçã 

e  
qu 

doe meprefogrãnoeceelertroôniteicmo.pOretdeencrdiedtoo. 1O0u.0tr2a4si, tnouaçãseou éarqtiugaon1d°o, apaardámgrinaifsto r1açeão3 tdeimz oa speogssiuinbtielid: a“odse 
edentes pcrode 

que receberem repasse da União deverão obrigatoriamente utilizar a modalidade de pregão para 
adteenncidaêr-lavá. rios  interessados mediante  o  mesmo critério  estabelecido,  de forma  que  todos  consigam aquisição de bens e serviços comuns”. 

Por 
Uma conta bem rápida: o Brasil, hoje, tem 5.570 municípios. Se todos eles receberem repasse da exemplo, a administração faz um credenciamento a preço fixo para cadastrar unidades laboratoriais 

pa 
União, olha a quantidade de licitações, a quantidade de oportunidades que estarão batendo aí na ra fornecer exames aos usuários do sistema, em que o próprio usuário é que vai escolher qual é a 

me
sua porta. Sem contar a comodidade que você vai ter em participar dessas licitações no conforto da lhor unidade para atendê-lo de acordo com o local onde ele mora ou de acordo com os critérios de 

a 
sua empresa, no conforto da sua casa. De onde estiver, você vai estar conectado à maior rede de 

cessdoe  ou produtos oferecidos. Cuidado, no caso de fornecimento exclusivo, esses fornecimentos 

verãosesentraçãre
coalimzaundiocasçãmoediante doco  m provamuçnãdoo,de  exclquuesi vid adeé,  ve  dadaa  a  exi giênntecrinaetd. e 

mrcoanrctaaretouaçãpore 
o  excl  usiva   restrita   a  eve n  to  ou   local especí f ico ,  pri ncipalmente  no   ca so  de 

Então, aqui esse paradigma será quebrado. A ideia é parar de vender somente para o comprador 
artística. 

que está ali do seu lado e ampliar isso a nível Brasil, você pode vender para o mundo. Claro que 
P 

você tem que verificar o edital, as regras, as normas para que não tenha um prejuízo lá na frente. 
orvefraálasr eemr reacolizantrdaatadçiãroetaamrteístnitcae  ,ounoa capasrotir dede croenptrreasetaçnãtaontdee  eaxclrtiustsiavoc,onmseadgiraandtoe, 

PPPááágggi niinnaaa005055 Licitação 01 

os valores relativos a cachê, hospedagem e demais custos para a realização da apresentação. Já no 

caso de contratação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual com notória 

especialização, a lei traz um rol de elementos exemplificativos, em que encontraremos assessorias, 

consultorias, estudos, treinamentos, testes, entre outros. 

No caso de contratação de imóveis exclusivos para atender necessidades específicas, essa 

necessidade deverá ser demonstrada de forma que comprove o porquê que a sua escolha é 

imprescindível. Como nós sabemos, são várias as situações que tornam a licitação dispensável. Contudo, 

a mais utilizada, sem dúvida, é a dispensa de valor, que está previsto no artigo 75 da nova lei. No inciso 

primeiro, veremos que o valor admitido para fins de dispensa de valor, no caso de contratações de obras, 

serviços de engenharia ou manutenção de veículos automotores, será de R$ 100.000,00. Já para os de- 

 
 
 
 
 

Você sabe o que é inelegibilidade? O 
conceito de inelegibilidade se baseia na 
impossibilidade e inviabilidade de competição 
entre os interessados, o mais comum é a 
compra de bens ou serviços a partir de 
fornecedores exclusivos. 

Devido a isso, no momento em que você 
estiver instruindo o seu processo 
administrativo, ao invés de focar no 
fornecedor, o seu foco na exclusividade deve 
estar concentrado no produto a ser 
contratado. Essa diferenciação é fundamental 
no momento de justificar a sua 
inelegibilidade. 

A contratação de bens e serviços em regime de exclusividade deverá ser apresentada mediante a 
comprovação desta exclusividade, vedada a exigência de marca e representação restrita a local ou a 
evento específico. 

Em caso de contratação artística, a contratação deverá ser realizada diretamente com o artista 
consagrado ou por meio de representante exclusivo, que ficará responsável por apresentar a carta de 
exclusividade ao representante. Além disso, todos os custos relacionados a cachê, diária, banda, etc., 
deverão estar devidamente discriminados dentro do processo de contratação artística. 

Para serviços técnicos especializados de natureza intelectual e de notória especificação, a lei trouxe um 
hall exemplificativo, incluindo assessorias, estudos, trabalhos técnicos, consultorias, treinamentos, dentre 
outros. 

Existe também aquela possibilidade em que vários fornecedores podem atender às necessidades da 
administração mediante critérios definidos ou valores pré-estabelecidos. Neste caso, poderá ser utilizado 
o estatuto do credenciamento, em que a administração convoca os interessados e todos os que se 
encaixam nos requisitos passam a ter a possibilidade de contratação. 

Outra hipótese é a locação de imóveis específicos. Nesta situação, a administração necessita de um 
imóvel, porque somente esse tipo de bem é capaz de satisfazer as necessidades específicas daquela 
contratação. 

Como é possível perceber, são várias as hipóteses em que a contratação pode se tornar inexigível. No 
próximo módulo, você conhecerá mais a respeito das licitações dispensáveis, situações em que a licitação 
se mostra ineficiente para a administração. 
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Vocês vão observar também que o sistema é muito intuitivo, então, quando você passa o mouse 

sobre as opções, ele traz para você as informações até a partir de suas cores, por exemplo, à cor de 

um lance. Quando está verde, significa que o melhor lance ofertado até o momento é o seu próprio lan- 

Licitação 01 
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VoecêutiliOzandQo  UEa  plataÉformPaRdEo lipoCrtaIlSdeOcomFpArasZpúEblRicas,PhAojeRvaAmoPs  siAmRuTlaar çaICIPparticipAaçRão 
sabe quando um processo de citação poderá ser dispensado? São várias as situ ões 
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m fracionamento de despesa. Aqui, a IN entende como mesmo ramo de atividade aquela definida 
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Você sabe quando um processo de licitação poderá ser dispensado? São várias as situações previstas 
por lei que tornam uma licitação dispensável, mas, sem dúvida, a mais utilizada é a dispensa por valor, 
prevista no Artigo 75. No inciso 1, o dispositivo diz que para obras, serviços de engenharia e 
manutenção de serviços automotores, as contratações com valores inferiores a 100 mil reais poderão 
ser realizadas por dispensa de licitação. 

Por outro lado, no inciso 2, é explicado que, para os demais serviços e aquisições inferiores a 50 mil, a 
administração também poderá optar por utilizar a dispensa de licitação. Isso porque o custo da 
realização do processo licitatório supera o valor estimado para a contratação em alguns órgão s, mas é 
importante ressaltar que estes são os valores limites para dispensa. 

Uma contratação de 100 mil reais para um ministério pode ser pouco. Porém, para um município com 
menos de 15 mil habitantes, por exemplo, pode ser um valor que representa quase todas as 
contratações do órgão. Por essa razão, a doutrina recomenda bom senso ao regulamentar a dispensa, 
que deve estar de acordo com a realidade de cada órgão. 

Um cuidado a ser tomado diz respeito ao fracionamento da despesa. A administração deve se atentar 
ao somatório do que for desprendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, pois o 
somatório realizado com objetos da mesma natureza, no mesmo ramo de atividade, configura em 
fracionamento de despesa. Aqui, a IN entende como mesmo ramo de atividade aquela definida pela 
subclasse do CNAE. 

Neste caso, a exceção ficará por conta das contratações para veículos automotores, desde que não 
ultrapassem o limite de 8 mil reais cada uma. Serão dispensadas também as licitações realizadas a 
menos de 1 ano, quando resultarem em desertas ou fracassadas, ou seja, do qual não exista a presença 
de interessados, em que as propostas apresentem preços superiores ou sejam incompatíveis com os 
preços do mercado. 

Para entender melhor as hipóteses do Artigo 75, recomenda-se o acesso ao dispositivo. Desta forma, é 
possível adquirir uma maior segurança no momento de iniciar o seu processo de dispensa. No próximo 
módulo, você entenderá mais sobre a fase de apresentação das propostas. 
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que vem é a questão de dúvidas e impugnações. Caso você se depare com algum problema no 

edital e queira mandar para o pregoeiro as suas dúvidas ou até mesmo impugnar aquele edital, você 

pode. 

A impugnação significa uma discordância a respeito de itens apresentados no edital pela parte 

contrária. Então, a partir disso, caso identifique algum erro no edital, você pode encaminhá -lo para o 

pregoeiro pelo sistema do portal de compras públicas. Conforme o artigo 23 e 24 do decreto, esse 

prazo para dúvidas e impugnações é de 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da 

sessão pública e não terá efeito suspensivo. 

Passado esse prazo, o pregoeiro tendo respondido e estando tudo bem, vamos mostrar para 

você, a partir de agora, como encaminhar a proposta. Você, fornecedor, vai logar no sistema, no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, vai pesquisar a sua licitação e encaminhar a sua proposta de 

preço, tudo via sistema. Então, você vai localizar essa licitação, encaminhar os valores, vai clicar no 

fazemos para procurar o processo de interesse dentro da plataforma. Lembrando que o processo 
proposta, vão participar da disputa de lances. Quem der o menor valor, é o vencedor daquela 
será divulgado no portal de compras públicas e no Portal Nacional de Compras Públicas, o PNCP. 
licitação. 

Al 
Logo após, vem a fase de julgamento da proposta e, posteriormente, a habilitação. Ou seja, ele 

éemncadmissinoh,anmósostepmaoras oumsejournea-ml daeil tlirciêtsaçvõeezessqupoeréseummainnfao,rmcoamtivotopdearssoasnacolizantdraotaqçuõeensóqsue  a 
vai verificar aquela proposta do melhor classificado e, depois, analisar os documentos que foram 
ferramenta identifica como sendo do seu ramo de atividade. Assim, fica fácil você identificar novas 
encaminhados para a habilitação. Tudo isso em um único lugar, em uma única etapa. Depois, irão 
oportunidades de negócio utilizando a ferramenta. Vimos também que o fornecedor interessado, após 
se abrir os prazos de recursos, o prazo de adjudicação. Lembrando que, caso tenha recurso, quem 
a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará exclusivamente, por meio do portal, a 
adjudica é a autoridade competente do órgão e não o pregoeiro. 

proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca, quando for o caso, e o preço ofertado até a 

da Caso não tenha, o pregoeiro mesmo é quem vai adjudicar a licitação. Posterior a adjudicação, 

ve
ta e horário estabelecidos para abertura do procedimento, devendo ainda declarar, em campo 

pr 
m a fase de homologação, que é feita pela autoridade competente do órgão. Agora, serão 

que é
 

abóoprrdioaddoossiosstepmrinaci, aspaidsepcloanratoçsõeems paqdureonvoizacêd,afs,orinneclceusidveor, atenmovqaudeepclraersatçãar oatperneçviãstoaaopealanaleliis, ar 
o 
a declaração para reabilitados da previdência social. 
edital de licitação. 

Identificada a melhor proposta e o melhor lance ofertado, será iniciada a fase de julgamento. 

E  Primeiro, é o objeto. Você veaiivdeerniftiicfiacar dseo oo aorbrjeemtoaqtaunetee,stoápnoregeodeiitraol icroánsdoizlicictoamr aodsoecuu mraemntoaçãdeo 
a ncerrada a etapa de disputai 
detivihdaabdielitapçaãrao quee a pproosspoasptaarftinciaplaarddeeqlueadeda foaormpareseçoguarrareematrtaandqouiplaa.raSeqguuendeole, pvoessarificavreorifliocacarl sede o 
realização da sessão pública, qual portal será utilizado para fazer aquela licitação. Em seguida, será 
fornecedor está apto a firmar o contrato com a administração. Voltando ao painel, no envelopinho 
preciso verificar os documentos de habilitação, se você tem condições de participar e se está com 
verde é onde será encaminhada a documentação, no caso, a proposta digitalizada ou a 
todos os documentos em dia. As sanções são muito importantes verificar, porque, uma vez que 
documentação de habilitação ou, ainda, ambas, no arquivo zipado. Encaminhados os documentos, o 
encaminhou a sua proposta e participou da sessão pública, você é obrigado a cumprir com aquele 
sistema vai informar no chat que a documentação foi anexada corretamente ao processo. 
valor. 

gora, é aguardar o pregoeiro finalizar a fase de julgamento, para dar prosseguimento dos atos no 

siste necessário verificar as condições de participação, se você realmente tem condições de ordem 

padertric
mi  paat r

e. dUmepoeisxeamdjpuldoi:caser oelieteems.táFepietodiinsdsoo,aalpgaurmecaeteustmadtroofdt e
éu caqupeavcaidi ainddeictaérconivceanqcueedovroceêatesnehraá.

 
esul ado dos itens. Após a homologação por parte da au oridade competente, o contrato Se você tiver, ok, se você não tiver, você não poderá participar dessa licitação. Então, depois de 

formalizado com o vencedor. Aguardamos vocês nos próximos cursos. 
analisados todos esses itens, esses principais pontos dentro do edital de licitação, a próxima etapa 

Prontos para o final da nossa contratação? No nosso último encontro, mostramos para vocês como 
no mínimo, abriu para a sessão pública, em que, todos os fornecedores que encaminharam 
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Você está preparado para cadastrar a sua dispensa eletrônica? Com base nas orientações da IN 67 de 
2021 da SEGES, e utilizando o Portal de Compras Públicas, é fundamental saber preparar a dispensa 
dentro da plataforma. 

O parágrafo 3° do Artigo 5 da IN 67 de 2021 dispõe que a instituição do procedimento poderá ser 
realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e documentos constantes de registro 
digitais serão válidos para todos os efeitos legais. Já no Artigo 6°, a IN diz que o órgão e a entidade 
deverão inserir, obrigatoriamente, as seguintes informações: 

 
● Especificação do objeto 
● Quantidades e preços estimados de cada item 
● Local 
● Prazos 
● Condições de entrega 

 
Deve, ainda, instituir percentuais ou diferenças de valores entre os lances, que incidirão tanto sobre o 

menor lance, quanto sobre lances intermediários. Prevê também a observância das regras da Lei 123, 
que beneficiam os micros e pequenos empreendedores. Além disso, trouxe a necessidade de 
demonstrar as condições da contratação e sanções motivadas pela inexecução parcial ou total do 
contrato. 

Será necessário informar também a data, o horário e o local eletrônico para a realização do certame. 
Já sobre divulgação, o processo será divulgado tanto no Portal de Compras Públicas, quanto no Portal 
Nacional de Compras Públicas no BNCP, ambos já estão integrados com o portal. 

Vale lembrar que o portal possui o Jornal de Licitações, que possibilita encaminhar, para o seu 
licitante, informativos personalizados de acordo com a atividade da empresa cadastrada. Esse envio é 
realizado 3 vezes por semana, com isso, é possível aumentar o potencial de fornecimento dos 
fornecedores cadastrados na plataforma. 

Após a divulgação dentro do Portal, o fornecedor interessado encaminhará exclusivamente, por meio 
do sistema, a proposta com descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o 
preço. Isso deve ser feito até a data e horário estabelecido para recebimento de propostas ou abertura 
de procedimento. 

Além disso, será necessário declarar em campo próprio do sistema as declarações de que possui 
reserva de cargos para reabilitado da previdência social e as demais declarações exigidas dentro da 
norma. 

Ao cadastrar a sua proposta, o fornecedor poderá parametrizar o seu valor final mínimo, que será 
sigiloso para o contratante e para os demais participantes, sendo disponibilizado apenas para   o órgão 
de controle interno ou externo. Ele poderá também ser alterado durante a disputa, desde que não 
assuma um valor superior aos lances já ofertados, respeitando o valor entre esses lances. 

A IN diz que caberá ao fornecedor acompanhar os procedimentos dentro do sistema, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de eventual mensagem 
ou ato praticado pelo pregoeiro dentro do sistema. No próximo módulo, você terá uma visão da parte 
prática deste curso, entendendo o passo a passo para realizar o cadastro da sua dispensa em nosso 
sistema. 
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O QUE É LICITAÇÃO 

 
Fornecedor, você sabe dizer o que é licitação? Licitação é um procedimento formal que visa 

garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa 

para administração. Isso será julgado e processado em estrita conformidade com os princípios 

básicos da licitação que serão vistos s a seguir. 

Na licitação, caso a administração queira adquirir um bem ou contratar um serviço, ela vai ter que 

fazer uma pesquisa de preço, um termo de referência, uma minuta do contrato e, quando for o caso, 

terá que fazer a minuta do edital. Então, você, fornecedor, caso ela seja do seu ramo de atividade e 

tenha interesse em participar, basta encaminhar a sua proposta. 

Com relação aos princípios, quais são eles? Há o princípio da legalidade, impessoalidade, 

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

convocatório. O que significa cada um desses princípios? Princípio da legalidade: o gestor público só 

vai poder executar o orçamento observando as normas e leis jurídicas que tratam daquela licitação. 

A impessoalidade não poderá ter interferência pessoal do gestor naquela licitação. Já a moralidade 

impõe, aos agentes públicos, o dever da observância da moralidade administrativa, igualdade, ou 

seja, todos são iguais perante a lei. Não se pode dar tratamento diferenciado beneficiando A ou B. 

Publicidade: todos os atos praticados têm que ter o conhecimento da sociedade, e onde são 

publicados esses atos? No Diário Oficial da União, Jornal de Grande Circulação, quando for o caso, 

nos sites do promotor do órgão da licitação e nos sites de compras, que serão realizados, no nosso 

caso, no portal de compras públicas. 

Fornecedor, acesse o nosso endereço, www.portaldecompraspublicas.com.br. No meio da tela, 

vai ter um link chamado “Para Você” e, do lado direito, haverá um campo chamado “Sociedade”. 

Você clica em “Consultar Processos” e o sistema irá direcioná-lo à página onde estão todas as 

oportunidades disponíveis no portal. Caso queira acompanhar tudo em tempo real e fazer o 

download do edital, basta clicar em “Dados do Processo” e você poderá ter acesso a todas as 

informações, inclusive acompanhar em tempo real uma sessão de pregão. 

Probidade administrativa: esse princípio coloca que os gestores terão que ser honestos em seus 

atos de gestão, e falaremos do último princípio, vinculação ao instrumento convocatório, o edital. 

Nem a administração, nem você, fornecedor, poderá descumprir as cláusulas do edital. É de 

costume dizer que o edital é o coração da licitação, assim, se ele não for bem feito, essa licitação 

não terá sucesso, e isso independe da modalidade de licitação escolhida. Desse modo, todos eles 

deverão ter a vinculação a um instrumento convocatório. 
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A seguir, você irá conferir os passos da fase prática da capacitação. Ao logar no sistema do Portal de 

Compras Públicas com seu login e senha de pregoeiro, você vai acessar o “Painel de Operações do 
Pregoeiro”. Lá no ícone “Criar Novo Processo”, aparecerá a opção de cadastrar a nossa dispensa e, 
seguindo os próximos cinco passos, é possível levar a sua dispensa para o ambiente eletrônico: 

 
 

● Em “Estrutura do Processo”, escolha a modalidade de dispensa, a forma de realização eletrônica, o  
critério de julgamento, se deseja que o valor de referência seja divulgado para o fornecedor, a 
origem do recurso (próprio ou de fundos, ou ainda, um recurso proveniente de transferências 
voluntárias da união). Neste caso, informe o número do convênio para que a plataforma possa 
compartilhar esses dados com a + Brasil. 

 
● A seguir, forneça as informações relativas à equipe responsável pela condução do processo. 

Informe qual é a unidade de compras, a autoridade competente (responsável por homologar a 
dispensa), a equipe de apoio que vai auxiliar na condução do processo, o número do processo de 
dispensa, o número do processo administrativo e o objeto pretendido. Vale lembrar que você terá 
mais de 2 mil caracteres para colocar o seu objeto confortavelmente, desta forma, não existe o risco 
de resumir e descaracterizar o objeto da contratação. Em seguida, o sistema pergunta quantas 
casas decimais serão utilizadas para fim de elaboração de proposta (neste momento, é possível 
decidir quantas casas decimais serão utilizadas para definir o quantitativo, caso seja necessário um 
número fracionado). O sistema também traz a legislação disponível, tanto a 8.666, quanto a 14.133. 
Após isso, é momento de preencher o enquadramento jurídico e também a categoria do processo. É 
uma contratação de serviços. 

 
É interessante ressaltar que existe a opção de converter esse procedimento em um que seja 

destinado a atender aquelas aquisições necessárias ao enfrentamento da Covid-19, com base na 
medida provisória 1.047 de 2021. Se for o caso, basta escolher a opção indicada para converter o seu 
procedimento de dispensa. 

 
● Em Datas Relevantes, é necessário estipular o prazo para acolhimento das propostas de 

contratação direta. Há a opção de fazer o cálculo automático a partir do preenchimento da primeira  
data, levando em consideração os prazos legais, os feriados nacionais e feriados locais, que podem 
ser registrados com a senha de administrador no momento da implementação do sistema. Você 
colocará o início do acolhimento da proposta e a data para o encerramento de recebimento de 
proposta. É possível implantar um tempo aleatório durante a disputa que antecede o encerramento 
da fase de lances ou não. Neste caso, o valor registrado será automaticamente o valor definido ao 
final da disputa ou, ainda, o licitante terá a possibilidade de alterar esse valor, reduzindo ainda mais 
a sua oferta. Por outro lado, o licitante pode optar por aceitar propostas com valores superiores ao 
estimado ou não. 

 
● A seguir, o sistema apresenta os Dados de Configuração, como prazos de impugnação e 

esclarecimento, recebimento de propostas, fase recursal. Todas essas informações já estão 
previamente gravadas no formulário eletrônico, de acordo com as configurações definidas no 
momento da implementação. 

 
● Em um segundo momento, deve-se disponibilizar o Instrumento Convocatório para dispensa, e o 

sistema já abre, de forma automática para o próximo passo, as declarações exigidas. No caso, as 
declarações de enquadramento de MAPP, as declarações de inexistência de fatos impeditivos e 
conhecimento de edital também já estão gravadas no formulário. Além disso, outras declarações 
específicas podem ser incluídas no momento da implementação no sistema, de acordo com as 
normas do seu órgão. 
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Módulo 6 

 

O QUE É LICITAÇÃO 
●  Por fim, o último passo do cadastro da proposta é a inclusão dos Itens de contratação, que podem 

ser inseridos manualmente (escrevendo o nome do produto, a natureza do item, o código, a 
quantidade e o valor de referência). Caso prefira, é possível importar esses itens para dentro do 
Fornecedor, você sabe dizer o que é licitação? Licitação é um procedimento formal que visa 
sistema a partir da planilha disponibilizada pelo próprio portal, para o ente comprador. Para isso, é 

garnaenctier ssáa obrisoesrvâalvanciraedssoaprpinlacínpilihoaconnostcitoumcipountaalddoar,isoprneoemnchiaeer 
sdeeleciacoonradroacoprmopoostparomceaisssovaen,tadjoesapois, 

pariampaodrmtainr istpraarçaão.deIssontro sedorá  jusilgstaedmoa,e  pferoitocesisassdoo,   eosm  eitstenritsa  codenfocromnitdraatdaeçãcoo msãoos 
pcranidcíaspitroasdosautomaticamente.  Caso  seja  necessária  a  realização  de  alguma  alteração,  basta  clicar 

bá 
nacaneta 

cidita r Regist ro) e fa zer as mu danças que desejar. 
sliacroasnjdaa(Eli taçã o qu e serão vi  sto s s a se  guir. 

Na licitação, caso a administração queira adquirir um bem ou contratar um serviço, ela vai ter que 

faAzepór sumfinaaplizaesqr uoisacaddaestprroe,çoé ,puomssíteverml doedixae rreafeprêronpcioast, aumnoa mmoinduotadedoedcoiçãntoraotou es,aqlvauarnedopufobrlicao car. 
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forma, esses dados já ficam disponíveis para consulta dos interessados. No próximo módulo, serão 
terá que fazer a minuta do edital. Então, você, fornecedor, caso ela seja do seu ramo de atividade e 
mostradas as fases de recepção das propostas. 
tenha interesse em participar, basta encaminhar a sua proposta. 

Com relação aos princípios, quais são eles? Há o princípio da legalidade, impessoalidade, 

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

convocatório. O que significa cada um desses princípios? Princípio da legalidade: o gestor público só 

vai poder executar o orçamento observando as normas e leis jurídicas que tratam daquela licitação. 

A impessoalidade não poderá ter interferência pessoal do gestor naquela licitação. Já a moralidade 

impõe, aos agentes públicos, o dever da observância da moralidade administrativa, igualdade, ou 

seja, todos são iguais perante a lei. Não se pode dar tratamento diferenciado beneficiando A ou B. 

Publicidade: todos os atos praticados têm que ter o conhecimento da sociedade, e onde são 

publicados esses atos? No Diário Oficial da União, Jornal de Grande Circulação, quando for o caso, 

nos sites do promotor do órgão da licitação e nos sites de compras, que serão realizados, no nosso 

caso, no portal de compras públicas. 

Fornecedor, acesse o nosso endereço, www.portaldecompraspublicas.com.br. No meio da tela, 

vai ter um link chamado “Para Você” e, do lado direito, haverá um campo chamado “Sociedade”. 

Você clica em “Consultar Processos” e o sistema irá direcioná-lo à página onde estão todas as 

oportunidades disponíveis no portal. Caso queira acompanhar tudo em tempo real e fazer o 

download do edital, basta clicar em “Dados do Processo” e você poderá ter acesso a todas as 

informações, inclusive acompanhar em tempo real uma sessão de pregão. 

Probidade administrativa: esse princípio coloca que os gestores terão que ser honestos em seus 

atos de gestão, e falaremos do último princípio, vinculação ao instrumento convocatório, o edital. 

Nem a administração, nem você, fornecedor, poderá descumprir as cláusulas do edital. É de 

costume dizer que o edital é o coração da licitação, assim, se ele não for bem feito, essa licitação 
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● Por fim, o último passo do cadastro da proposta é a inclusão dos Itens de contratação, que podem 

ser inseridos manualmente (escrevendo o nome do produto, a natureza do item, o código, a 
quantidade e o valor de referência). Caso prefira, é possível importar esses itens para dentro do 
sistema a partir da planilha disponibilizada pelo próprio portal, para o ente comprador. Para isso, é 
necessário salvar essa planilha no computador, preencher de acordo com o processo e, depois, 
importar para dentro do sistema, feito isso, os itens de contratação são cadastrados 
automaticamente. Caso seja necessária a realização de alguma alteração, basta clicar na caneta 
laranja (Editar Registro) e fazer as mudanças que desejar. 

 

Após finalizar o cadastro, é possível deixar a proposta no modo de edição ou salvar e publicar. Desta 
forma, esses dados já ficam disponíveis para consulta dos interessados. No próximo módulo, serão 
mostradas as fases de recepção das propostas. 
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