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/0.3. casos estabelecidos em decreto do Presidente da República ........ .... .... ......... ............. .. 375 

10.4. audiência do Conselho de Defesa Nacional.. ................................ ............... ......... ........ . 376 

10.5. Decreto nO 2.295//997 .................................................................................................... 376 

10.6. dispositivos correlatos ....... ...... ............ .... ......... ...... ......................... ..... ........ ....... ....... .... 3 77 

11. Compra ou locação de imóvel para finalidades precípuas da Administração............378 

11. / . necessidade de instalação e localização condicionando a escolha ......................... .. ..... 378 

11. 2. finalidades precípuas da Administração ........ ...... ......... ...... ........................ .. ... ........ ..... .. 379 

/1.3. avaliação prévia e compatibilidade de preços......... ....... .......... ........ ..... ....... ..... ...... ....... 380 

/1.4. legislação correlata ............................................................ .... ....... ................................. 382 

a) prorrogação da locação .... ... .... ...... ... .... ... ........... ...... ..... .... ... ... ............................... ... ........ . 383 

b) sujeitos da locação ..... .... .............. ......... ...... ... ........ ..... ........... ........... ..... ..... ........ .... .. ........ 385 

12. Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento ................................386 

12.1 . noções ...... ........................ ........ ....... ....................................... ..... ......... .......... ........ ..... .... 386 

12.2. vinculação à proposta do licitante vencedor .... ...... .. ................. .......... ....... .................... 387 

12.3. prazo de validade da proposta do licitante....... .... ..... .. .. ..... .............. .. .. .. ........ ..... ........... 387 

12.4. requisitos....... ....... ...... .... ......... ..... ........ .. .... ..................... ...................... .......................... 388 

12.4.1 . existência de licitação anterior .................. ... ....... ........ .. ... ................................ .. .......... 388 

12.4 .2 . contratação do objeto com o licitante vencedor ....... ........ ........ ...... .. ....... ..................... 3 88 

12.4.3. observância da ordem de classificação da licitação .. ............. ... ............... ....... ....... .... .. 389 

12.4.4. contratação de remanescente .... .................. ..... .. ....... ..... ......... ...................... ..... ......... .. 391 
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recuperação social do preso .................................................................................................. 400 
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14 .2.1. instituição brasileira ..................................................................................................... 402 
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14.3. viabilidade de competição ...... .. .. .. .. ........... .. .... .. .. .. ............ ... .... .. ... .... .. ......... ... ... ...... .... 423 21.2.1. qualifica 

14.4. dispositivos correlatos .. ... ....... ... .. .. ..... .. ... .... .. ... ... ... ........... ... ..... ..... .... ......... .. ... ..... .. ... 424 21.2.2. o objeto 

14.4.1. preço ...... .. ...... ........... .... ............... .. .. ..... ... .... .... ..... .. .... .. .. ............ .... ... .... ... .............. .... .425 21.2.3. restriçõe 

14.4.2. limites à terceirização .. .. .. ......... .. .. .. ...... ...... .. ...... ......... ... ............... .... .. .... ......... .. ... ..... .426 21.2.3.1. contrat 

15. Aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico .......... .426 21.2.3 .2. contrat 

15.1. noções ......... .. .. .... ...... .. .. ........ .. ..... .................... ............................................................. .. 426 21.2.4. preço .... 

15.2. alcance da dispensa ..... ... .... ... ..... ..... .. .... .... ..... ........ .. ........................... .. ... ...................... 42 7 22. Bens para p 

15.3. requisitos .. ....... .. .................... .. ........ ... ...... .. ... .. .. .... .. ...... ..................... ... ... ... ...... ... ........... 428 22.1. noções ..... 

15.4. dispositivos correlatos .. .. .. .. .. ..... ....... .. .. .......................................................................... 435 22.2. objeto ...... 

16. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos .................................. .435 22.3. a origem G 


16.1. noções ....... .... ..... ...... ... .. ... ..... ... ..... ..... ............................................................................. 436 23. Fornecimen 

16.2. objeto .................. ... .. ... .. .... ... ... ........ .. ... ... ..... ....... ... .... .. ............ ...... .... .. ... .... ... ... ... ... ........ 436 23. I. noções .....
 
16.2.1. compras ... ................... .... .... ... ........ ... .... ............ .. ............... ...................................... .. .. .436 23. 2. requisitos.. 

16.2.2. restauração e dispositivos correlatos ........ .. ...... ........................................................... .439 24. Contrataçãl 

16.3. contratante ... .................. ...... ............... ..................................................... .. ... .... ... .. ... ...... 442 subsidiária 

17. Impressão oficial e serviços de informática ...................................................................443 24. I. noções ..... 

17.1. noções ............................ .... .... ......... ...... ..................................................... .. ........ ... ........ 444 24.2. requisitos .
 
17.2. requisitos .................. .. ....... ..... ... .... ..... ... .. ... ... ........ ............. .......................................... ... 445 24 .2.1 . contratar 


18. Manutenção de equipamentos durante a garantia técnica .......................................... .449 24 .2.2. contratac 


18.1. noções .................................. ......... .... ........................ ............................... .. ... .... ... ... ...... .. 450 24.2.3. objeto ... 

18.2. requisitos .. .. ..... ... ..... ... ........ ..... ... .. .. .. ...... .... .. ...... .... .. .. .. .... .... ... ... .... .. .. ..... .. ... .. ... .... ...... .... 451 24.2.4. preço .... 

18.2.1. objeto ..................................... .. ... .. ..................... ... .. .. .. ........ ... .. ......... .... .. .. ..... ... ....... .. . .452 25. Contrato co 

18.2.2. componente necessário à manutenção do equipamento .. ... ..... .. ..... .. .. ................. ........ .454 25. I. noções.. .... 

18.2.3. período de garantia técnica .... ... .. .. .. .. .... .... .. .... .. ... .. ....... ..... ....... .. .. .... .. ....... ... ... ... ... ..... .455 25.2. requisitos .. 

18.2.4. fornecedor original do equipamento .... .... ................. ............. ......... .. ... ... .. .. ........... .. ... .456 25.2.1. contratar 

18.2.5. aquisição junto ao fornecedor original e a condição da garantia ....... .. ...... .... .. ...... .. ... .457 25.2.2. contratac 

18.3. peças genuínas ...... ....................................... .. .... .. .... ... .................... .............. .. ................ 458 25.2.3. objeto ... 

19. Abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas em 25.2.3.1. viabilic 

deslocamento ............................... ..................................................................................... 460 25.2.3.2. notória 
19.1. noções ..... .. ....... .. .. ....... .. .... .......... ....... .. .... .. ........ .... .... ... ............................ .. ... .. ... .... ........ 460 25.3. aplicabilia 

19.2. requisitos .... ...... .......... ....... ......... .. ..... ...... .... .. .... ......... ... .......................... ... ... ... ..... .......... 460 26. Contrataçã( 

-19.2.1. contratante responsável pelo abastecimento ...... ... .................... .. ................................ .461 26.1. consideraç 

19.2.2. localização em caráter eventual .... .... .......... ..... .. .................... .. .... ................................ 462 26.2. conceituaç 

19.2.3. a necessidade do abastecimento ....... .. ................ ... .... ....... .... ... ..... .. ................... .. ........ .464 26.3. requisitos .. 

19.2.4 . tempo exigido para o processo licitatório ... ..... ... .... .. .. ...... ... ... ........ ... ...... .. .................. 464 27. Contrato de 

19.2.5. limite do valor ... .. .... .. ... ......... .. ....... ........ .... .. .... .. ... ... .. .. .. ... ... ... ... ............ .. ... ... ... .......... .465 27. I. noções.. .. .. 

20. Materiais de uso pelas Forças Armadas ....................................................................... .466 27.2. divergênci, 

20.1. noções .................................................... .. ...... ... .... .... ... .. ... ... .... .. .... ... .. .... ......... ... ... .. ... .... 467 27.3. requisitos.. 

20.2. requisitos ....................... ......................... .. .. .. .... .... ....... .... .. .... ... ... ... ... .. ... .... ... ...... .. ... ...... . 468 28. Resíduos só
 
20.2.1. objeto do contrato ........................................... .... .. ..... ....... .. .. ..... .. ... .... ... ........ ... ..... ..... .468 28.1. noções.. ... . 

20.2.2. material de uso pessoal e administrativo ..... .. .. .... ... .... ... .. .. ..... ... ... .. ..... .. ... ... ..... ...... .. ... .469 28.2. requisitos .. 

20.2.3. manutenção da padronização ................... ... ....... ......... .. ... ... ................. ... .... ......... .. ..... .469 28 .2.1. titularida 


20.2.4. padronização impositiva ............... ............ ...... ... .. .. .. .. ... .. ... ... ... .. ... .... ... ... .... .. ...... ... ...... 470 28 .2.2 . requisito
 
20.2.5. parecer de comissão instituída por decreto ...... .. .. .. ...... ....... ............. .. .. .... .. ..... .. .... ... .... 471 28.3. consideraç 

21. Associação de portadores de deficiência física .............................................................. 472 29. Bens e servi 

21.1. noções .............................. .. .... ...... ..... . ............ ..... ..... .. ...... .. ... ....... ... . ....... .............. ... 472 29.1. consideraç 

21.2. requisitos ....... .. ... ..... .... .. ..... .......... .. ...... .. . .. .. .. .. .. .. ... .. . ..... .. .. .... .......... .. .. ... ... ... .... .. .. .. ...... 473 29.2. do incenti~ 


29.3. requisitos .. 
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Contratação Direta ,sem Licitação 

21,2, I. qualificação do contratado ....................................... .. .. .... .. ....... ..................... ............. .474 

21.2.2. o objeto do contrato ........................................................................ ........ .... ................. 475 

21.2.3. restrições ao contratante ... .................. .... ..................................................................... .476 

21.2.3.1. contratação eventual .......................................................... .. .................................... .477 

21.2.3.2. contratação não eventual - terceirização .................................................................. .478 

21.2.4. preço ...... .... ............. .............. ............. ................. .................. .......... ........ ................... . .482 

22. Bens para pesquisas científica e tecnoJógica .................................................................. 484 

22./. noções ......... ............... ........... .......... ................ ..... ........ .. ...... ................... .. .................... 484 

22.2. objeto ........................... .. ... ......... ... .. .... .. ............... ................ .......... ........... ... ... .... ............ 487 

22.3. a origem dos recursos ........................................................... ..... ....... .. .......... ... ... ....... ..... 488 

23. Forneeimento ou suprimento de energia elétriea .......................................................... 489 

23./. noções ....... ............. .................. .......... ... ................ ....... ..... .................... ... .... .... .... .. ... ...... 489 

23.2. requisitos................... ................................................................................................... 490 

24. Contratação de empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas 


subsidiárias e controladas .............................................................................................. 493 

24./. noções .. ................................................. ........................................................................ 493 

24.2. requisitos........................... .. .. ............. .. ... ...... .... .... ................... ... .. ............ ............ .......... 495 

24.2.1. contratante ... ... ............ ... .................... ............................ .... ...................... ....... ..... ... ...... 495 

24.2.2. contratada ............................................................................. ... ..................................... 496 

24.2.3. objeto ............................. .............................................................................................. 496 

24.2.4. preço .... ............. .. ..... .......... ............. ... .............................. ....... ......... ... ........................ .496 

25. Contrato com as organizações sociais ............................................................................ 496 

25./. noções ....... ............. ................... ........ ............ ............ ............. ........ .................... ......... .... 497 

25.2. requisitos.......... ............... ....... ........ .... ........ ...... ....................... ............ .. ..... .. ............ ....... 502 

25.2.1. contratante........................................................... ............ ..... .................... ..... .. .......... ... 502 

25.2.2. contratado ................................................................................................................. ... 502 

25.2.3. objeto .... .............. .............. ........... .... ........... ......... ................... .............. ........ .. .......... ... 503 

25.2.3.1. viabilidade de competição ......................................... ......... .................. .. ................... 503 

25.2.3.2. notória especialização .............................................................................. .... ............. 504 

25.3. aplicabilidade do instituto da licitação e as organizações sociais ................... ..... ......... 504 

26. Contratação por ICT oU agência de fomento ................................................................ 506 

26./. considerações iniciais .................................................................................................. ... 506 

26.2. conceituações ....... ... .... ...... ........................... .......................................................... ...... ... 506 

26.3. requisitos......... .................. ............. .............. ............. .............. ............................. ...... .. 507 

27. Contrato de programa para a prestação de serviços púbJicos ................... ... ............... 507 

27./. noções ....... .. ......................... ... ............................ . ........................... ....... ...... .... .......... 508 

27.2. divergência doutrinária quanto à natureza jurídica do instituto ................... .. ..... ... .. ..... 508 

27.3. requisitos......... ........................ ........................................................... .. .... ........ ........... .. 508 

28. Resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis ................................................... 509 

28.1. noções ................................................ ............................... .... ................... ...... ... .............. 510 

28.2. requisitos.......... ................. .............. ..... .... .... ..................... ... ........ ..... ............ .. ..... ... ........ 510 

28.2.1. titularidade do contratante .......... ............. ................ .................. ............. ... ..... .............. 51 O 

28.2.2. requisitos constantes do dispositivo ........ ............. ......... .. ....... ...... ................................ 511 

28.3. consideraçõesflnais.. ...................................................................................................... 5// 

29. Bens e serviços de alta complexidade tecnológica e defesa nacional ........................... 511 

29. I. considerações iniciais ........... .......................................................................................... 5/2 

29.2. do incentivo a investimentos em pesquisa científica e tecnológica ........ ... ............ ........... 5/3 

29.3. requisitos......................... ................ ..... .............. .. .................................. .. .. ... ......... ... ..... . 5/3 
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30. Contingentes militares em operações de paz no exterior.............................................. 514 


30.2. dispositivos corre/atos ............. .. .......................... .. ......................................................... 5/5 

30.3. requisitos... ................. .... .... .... ..... .... ................ .. ........ .. ...................... .............. .... ..... .. ..... 5/6 


30./. noções .... .................. .. ...... ............ ...... ................ ... ...... .... .............. ............................... 5/4 


31. Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo ...517 

3/./. noções ..... ...... .. ............................. ...... ............. .. ....... .......... .............................. ............... 518 

31.2. Dispositivos correlatos ................... ... ....... .. ........... .. ....................................................... 5/8 

31.3 requisitos..... ..... ... ......... ........ .. ... ..... .... ..... .... ........... .... ... ..... .. ..... ... ...... ........ ...... ....... ..... .... 5/9 

31 .3.1. requisitos vinculados ao art. 3° da Lei 10.973/2004 . ... .. .... .. .... .. ... ... .. ... .. ..... .... ....... .... . 519 

31.3.2. requisitos vinculados ao art. 4° da Lei 10.973/2004 .......................................... .. ........ 520 

31.3.2.1 seleção de microempresas e empresas de pequeno porte de inovação tecnológica .... 521 

31.3.3. requisitos vinculados ao art. 5° da Lei 10.973/2004 ........... ... ...... .... .. .................. .... .... 524 

3 1.3.3 . 1. noções ...... .. ..... .. ...... .... .......................... .... .............................. .. ........................ .. ...... 524 

31.3.3.2 . requisitos ... .... ..... ... ............................................................................ .. ................ ..... . 527 

31.3A . requisitos vinculados ao art. 20 da Lei 10.973/2004 .. .... .. ...... ... ..... ............ ....... ..... .... .. 528 

31 .3 A.l . noções .............. ... ......... ....... ......... ........... ...... .................................. ... ....... ...... ... ..... .. 529 

J 1.3A .2. requisitos ... ..... ... ..... ... ..... .... ... ...... ....... .... ...... .... .......................... .. ............... .... .... ... .. .529 

32. Serviços de assistência técnica e extensão rural para PRONATER ............................ 531 

32./. requisitos .............. ...... ... .. .... .. ..... ................ .... ... .. ...... .. ..................... ... ..... ....................... 53/ 

32.2. operaciona/ização da contratação ....................... ... .............. .. .......... .... .... .... ........ ... .... .. 534 


CAPÍTULO 6 - INEXIGIBILIDADE DE L1CITAÇÃO .................................................... 535 


1. A inviabilidade de competição e a inexigibilidade .......................................................... 538 

2. Casos amparados no caplll do art. 25 ........ .. ........................................................ ............. 539 

2./. inviabilidade de competição por contratação de todos ........... .. ... ...... ................. .. ......... .. 539 

a) todos os que satisfaçam às condições exigidas ........ ......................................... .. ......... . ... 54/ 

b) impessoalidade a definição da demanda, por contratado ............ .. ... ... ........... ........ ............ 54/ 

c) que o objeto satisfaça naforma definida no edital ....................... .............. .. ...... ... ....... .... ... 54/ 

d) que o preço de mercado seja razoavelmente uniforme ......................... ............................. 54/ 

2. 1.1 . credenciamento de serviço médico ... .... ..... .... ........... .. ...... .. ..... .. ....... ..................... ........ 54 J 
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