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NOÇÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO DE 
PATRIMÔNIO, MATERIAIS 
E LOGÍSTICA

COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS (LEGISLAÇÃO SOBRE 
LICITAÇÕES), COLETA DE PREÇOS, 
GESTÃO E CONTROLE DE ESTOQUE, 
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, 
INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

CONCEITOS INICIAIS

Na Administração Pública (Administração Direta, 
Empresas Estatais e Autarquias) em geral, ao contrário 
da iniciativa privada, as aquisições de qualquer natu-
reza obedecem a Lei Geral de Licitações e Contratos 
(Lei nº 8.666/1993), motivo pelo qual tornam-se total-
mente transparentes.

Desse modo, é possível concluir, que a diferença 
entre os tipos de compras é o formalismo no serviço 
Público e a informalidade na iniciativa privada. Essa 
formalidade no setor público se deve ao respeito do 
princípio da Legalidade.

[...] a legalidade, como princípio de administra-
ção, significa que o administrador público está, 
em toda sua atividade funcional, sujeito aos man-
damentos da lei, e às exigências do bem comum, e 
deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se à responsabilida-
de disciplinar, civil e criminal, conforme o caso 
(MEIRELLES,2005).

Independentemente dessa particularidade, os 
demais procedimentos de compras são praticamente 
idênticos tanto na esfera pública, quanto na privada.

E qual o procedimento que a Administração 
Pública deve utilizar para realizar suas compras? Esse 
procedimento é chamado de Licitação! 

Vamos agora estudar os aspectos mais importantes 
e significativos de licitações públicas que são exigidos 
nas provas de Administração de materiais.

LICITAÇÃO

A licitação é um procedimento administrativo que 
antecede a celebração de contratos com a Administração 
Pública.

Como vimos, enquanto as esferas particulares 
dispõem de ampla liberdade para realizar as con-
tratações, a Administração Pública, diferentemente, 
é obrigada a adotar a licitação com fundamento na 
Constituição Federal de 1988 estabelecido no artigo 
37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37 A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legisla-
ção, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação públi-
ca que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obri-
gações de pagamento, mantidas as condições efeti-
vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumpri-
mento das obrigações.

É do nosso conhecimento que a maior parte dos 
recursos públicos utilizados para compras e contrata-
ções advém de impostos recolhidos, assim como garan-
tia do bom uso desse dinheiro a Administração Pública 
é obrigada a respeitar os imperativos da isonomia, 
impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do 
interesse público e, portanto utilizar o procedimento 
licitatório como ferramenta de compras e contratação.

Assim, podemos conceituar licitação como sen-
do o procedimento administrativo pelo qual a 
Administração Pública, em qualquer de seus níveis, 
prevendo comprar materiais e serviços, realizar 
obras, alienar ou locar bens, segundo condições esti-
puladas previamente, convoca interessados para 
apresentação de propostas, a fim de selecionar a que 
se revele mais conveniente em função de parâmetros 
preestabelecidos e divulgados.

Pode-se dizer, portanto, que as licitações têm como fina-
lidade propiciar igualdade de oportunidades entre aqueles 
que desejam contratar com a Administração Pública, além 
de legitimar e tornar lícitas as compras públicas.

E quais são os objetivos da licitação? E os princí-
pios que todo gestor público é obrigado a seguir?

Objetivos da Licitação

Encontramos as respostas para essas perguntas no 
artigo 3º da Lei de licitações, no qual transcrevo abaixo:  

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a obser-
vância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a adminis-
tração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legali-
dade, da impessoalidade, da moralidade, da igual-
dade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do jul-
gamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Sintetizando, são objetivos da licitação:

LICITAÇÃO

Objetivos

 z Proposta mais vantajosa para a 
administração

 z Tratamento igualitário aos que dese-
jam contratar com a Administração

 z Desenvolvimento Sustentável
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Princípios Licitatórios

Em relação aos princípios da licitação, devido a 
sua grande incidência em provas de concursos, vamos 
entender cada um deles:

 z Impessoalidade

Esse princípio impõe que o procedimento licitató-
rio seja destinado a todos os interessados, proibindo 
assim o favorecimento pessoal. 

Nesse sentido, o gestor público deve buscar sem-
pre o interesse público, não criando restrições ou van-
tagens para os administrados, tampouco concedendo 
benefícios pessoais, para si mesmo ou para terceiros.

Resumindo: a impessoalidade veda o “apadrinha-
mento”, o favoritismo, os conluios pessoais.

Como exemplo, podemos citar: se o administrador 
público precisar contratar uma empresa de limpeza, 
deve proporcionar tratamento neutro e equânime, e 
nunca permitir o “direcionamento” do procedimento 
para contratar empresas de conhecidos (políticos). 

 z Moralidade

Esse princípio nos remete a honestidade, ao res-
peito dos valores morais e observância da legalidade 
(valores jurídicos).

A ideia do princípio em tela é estabelecer uma 
noção de probidade a ser buscada por todos os agen-
tes públicos, sendo-lhes exigido não só o atendimento 
à lei, mas também ao interesse público.

Exemplificando a falta de moralidade: é quando o 
gestor público, na necessidade de locação de um imó-
vel, afasta todo o procedimento licitatório, e dá prefe-
rência para o imóvel de seu familiar.

 z Igualdade

Esse princípio obriga o óbvio: assegurar iguais 
oportunidades a todos os possíveis interessados, 
impedindo descriminação entre os participantes, seja 
através de regras que favoreçam “os amigos do rei”, 
ou mediante julgamento eivados de vontade pessoal.

Exemplificando da falta da igualdade: é quando o 
gestor público inseri pré-requisitos no edital da licita-
ção sabendo que somente as empresas de amigos (ou 
sócios) poderão cumprir essa exigência.

 z Publicidade

Esse princípio visa a divulgação plena de todos 
os atos do procedimento licitatório, possibilitando o 
controle por toda a sociedade, além de conferir aos 
participantes ciência das decisões permitindo assim 
um acompanhamento e maior lisura de todos os atos.

Na Administração Pública a regra é a total publici-
dade, e o sigilo, é exceção!

Como exemplo, podemos citar: a obrigatorieda-
de de publicação do extrato do edital de licitação na 
imprensa oficial (no caso da Administração Federal, 
no Diário Oficial da União).

 z Probidade Administrativa

Esse princípio refere-se a boa atuação do gestor públi-
co, priorizando ações que visam o interesse público.

Diferentemente da moralidade, no qual se situa no 
campo da honestidade, a probidade administrativa 
busca uma melhor atuação do agente público em face 
da qualidade gerencial, na procura contínua do que é 
melhor para a Administração.

Exemplificando: na necessidade de realizar uma 
pesquisa de preços para definir a modalidade de lici-
tação, o gestor público deve executar com zelo, res-
peitando as boas práticas e objetivando a excelência.  

 z Vinculação ao instrumento convocatório

Esse princípio indica que a Administração Pública 
não pode descumprir as condições e normas previstas 
no edital da licitação.

Em outras palavras, impede a utilização, após a 
publicação do edital, de critérios diferentes daque-
les estabelecidos, inibindo assim a criação de novas 
regras de maneira a surpreender os licitantes.

Exemplificando: caso a Administração Pública esti-
pule no edital de licitação a necessidade de comprova-
ção de atestados técnicos referente ao objeto licitado, 
desse modo não é mais permitido a alteração deste 
pré-requisito durante o procedimento licitatório. 

Importante!
Do princípio da Vinculação ao instrumento con-
vocatório surge a afirmação de que o edital é a 
lei da licitação.

Outro ponto de destaque é a possibilidade de alte-
ração dos termos do Edital. O legislador mitigou esse 
princípio, mas exigiu que qualquer alteração signifi-
cativa é necessária uma nova divulgação na mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o pra-
zo inicialmente estabelecido. 

Esquematizando:

Alteração do edital

Casa a alteração
seja significativa Da mesma 

maneira que 
anteriormente 
fora divulgado Reabre os prazos 

para os eventos 
pendentes

Nova divulgação do edital

Reabertura dos prazos

Sintetizando:

 z Julgamento Objetivo

Esse princípio obriga o gestor público a utilizar 
critérios de julgamentos que foram previamente 
estabelecidos no edital da licitação, afastando assim 
qualquer tipo de discricionariedade na avaliação das 
propostas

O princípio em tela conjuntamente com o princí-
pio da igualdade veda a utilização de qualquer ele-
mento, critério ou fator subjetivo no qual possibilite a 
diferenciação entre os licitantes, tornando o procedi-
mento licitatório o mais justo possível.
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Chegou o momento de saber como o gestor públi-
co operacionaliza os procedimentos de compras e/ou 
contratações respeitando os princípios acima elenca-
dos e os objetos expostos na Lei, e a resposta é através 
da escolha de uma modalidade de licitação! 

Modalidades de Licitação

Modalidades de licitação são formas de realização 
do procedimento licitatório que visam ajustar às pecu-
liaridades de cada tipo de negócio administrativo.

De acordo com o artigo 22, inciso XXVII, da 
Constituição Federal de 1988, compete à união definir 
as modalidades de licitação. 

Assim, concluímos que somente Lei Federal, pode-
rá instituir as modalidades licitatórias. 

Atualmente, portanto, são sete modalidades licitatórias:

Modalidade de Licitação

Lei nº 
8.666/1993

1. Pregão 1. Consulta1. Concorrência
2. Tomada de Preços
3. Convite
4. Concurso
5. Leilão

Lei nº 
10.520/2002

Lei nº 
9.472/1997

Não se pode confundir modalidades de licitação 
com os tipos de licitação, no qual tratam-se do crité-
rio de julgamento das propostas no âmbito do proce-
dimento licitatório. São tipos de licitação conforme o 
artigo 45 da Lei Geral de Licitações:

	z zMenor preço;
	z zMelhor técnica;
	z zTécnica e preço;
	z zMaior lance e oferta.

Vamos conceituar e conhecer as particularidades 
de cada uma das modalidades de licitação!

A primeira informação importante é conhecer que 
a concorrência, tomada de preços e o convite podem 
ser definidas em função dos valores envolvidos. 

Modalidades de licitação previstos na Lei nº 8.666, 
de 1993:z

z Concorrência: A concorrência é a modalidade de 
licitação indicada para contratos de grande valor, 
quaisquer interessados podem participar (cadas-
trados ou não), é necessário que comprovem, na 
fase de habilitação preliminar, possuir os requisi-
tos mínimos de qualificação exigidos no edital; 

 z Tomada de preços: Tomada de preços é a modali-
dade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condi-
ções exigidas, observada a necessária qualificação. 
O cadastramento pode ser realizado até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas;

 z Convite: O convite é a modalidade de licitação indi-
cada para as contratações de menor vulto, dessa 
maneira o legislador simplificou o formalismo 
exacerbado das demais modalidades.

À luz do artigo 23, parágrafo 3º da Lei nº 8.666, de 
1993, temos:

“Convite é a modalidade de licitação entre interes-
sados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastra-
dos ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, 
a qual afixará, em local apropriado, cópia do ins-
trumento 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.”

Para a sua prova de Administração de Materiais 
(e também Direito Administrativo) é fundamental 
conhecer os limites para a escolha da modalidade de 
licitação, para a sua melhor fixação, sintetizamos na 
tabela abaixo:

MODALIDADE
OBRAS E 

SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA

DEMAIS 
COMPRAS E 
SERVIÇOS

Concorrência Mais de 
R$ 3.300.000,00

Mais de 
R$ 1.430.000,00

Tomada 
de Preços

Até 
R$ 3.300.000,00

Até 
R$ 1.430.000,00

Convite Até 
R$ 330.000,00

Até 
R$ 176.000,00

Dispensa de 
Licitação

Até 
R$ 33.000,00

Até 
R$ 17.600,00

Os limites para a escolha das modalidades lici-
tatórias são definidos através de Decreto Presiden-
cial. Atualmente, os valores vigentes são conforme o 
Decreto presidencial nº 9.412, de 2018.

Na tabela abaixo, encontramos os limites para 
a escolha da modalidade de licitação, conforme o 
Decreto Presidencial nº 9.412, de 2018:

MODALIDADE DA 
LICITAÇÃO VALOR (R$)

OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

 z Concorrência Mais de 3.300.000,00

 z Tomada de Preço Até 3.300.000,00

 z Convite Até 330.000,00

COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS 

 z Concorrência Mais de 1.430.000,00

 z Tomada de Preço Até 14.30.000,00

 z Convite Até 176.000,00

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Obras / serviços 
engenharia

Até 33.000,00

Compras e serviços Até 17.600,00
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