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LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993••.......................•...••..•..•...•......•..••.•...••.•••.••..•••.•...•...••...•.........• p. 07 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, insnhli normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 

íNDICE REMISSIVO DA LEI N°. 8.666/1993.......................................................................................... p. 81 


LEI N° 10.520, DE '7 DE JULHO DE 2002..•..........................•......•..........•..••.•••.••.•••.•••.•••.•••.••..•••.•••..•••.. p. 100 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, 

e dá outras providências. 


LEI NO 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010•••.••.••••••.••••••.••••••.••.•••.••.•••.••••••.•••.••••••.•••.••••••••••.•••.•••.•••..••..••• p. 105 

Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade 

prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências. 


LEIS COMPLEMENTARES 

LEI COMPLEMENTAR N°. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (excertos)............................................ p. 115 
Institui o Estahlto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto· 
Lei no 50452, de 10 de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, 
de II de janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999· 

CONSTITUIÇÃO 

CONS1TIUIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (excertos)..................................... p. 150 


DECRETOS 

DECRETO N° 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997•••.••.•••.••.••.•••.••••••.••••••.•••.••.••••••.•••.•...••.•.•.•........................ p. 173 
Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá 
outras providências. 

DECRErO NO 2.295, DE 4 DE AGOSTO DE 1997••.••.••.•••.••.•••.••.•••.•••.••.••••••.••.•••.•••.••..••••••.••..•••.••..•••..•••... p. 176 
Regulamenta o dispos!o no art. 24, inciso IX, da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre," dispensa ,
de licitação nos casos Que possam comprometer a segurança nacional. 

DECRETO NO 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000.....•.........•.........••...•..•.•••.••.•••.•••.••••••.••••••••••••••••••..•••.•••• p. 177 
Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns. 
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DECRETO N° 3.722, DE 9 DE JANEIRO DE 2001. .... .......• ...•. ... ... ..... . .. ..•... .. .. .. ..... ........ ..•... ............ .... ... .. p. 187 
Regulamenta o art. 34 da Lei nO 8.666. de 21 de junho de 1993. e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF. 
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DECRETO N° 3.93'. DE 19 DE SETEMBRO DE 2001.......... ..................... .... ...... .. .......... ............... ...... ..... p. 189 


I 	 Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 1s.da Lei nO 8.666. de 21 de junho de 1993. e dá 

outras providências. 


DECRETO N° 5.450. DE 3' DE MAIO DE 2005•..••.••........•....•..••.........•..•................................................. p. 197 
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

DECRETO N° 5.504, DE 5 DE AGOSTO DE 2005..................................................................................... p. 210 
Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou 
privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias 
de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos 

DECRETO N° 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007....................................... ............................................... p. 212 
Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de 
repasse, e dá outras providências. 

DECRETO N° 6.204, DE 05 DE SETEMBRO DE 2007........ ...... .............. ....... ........ .. .. .... ...... .................... . p. 221 
Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública federal. 

DECRETO N° 7.174, DE 12 DE MAIODE 2010.............................................................. ............................ p. 227 
Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, 
direta ou indireta, pelas fundações ínst"ituidas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União. 

TABELA DE VALORES - LEI N° 9.648. DE 27 DE MAIO DE 1998............................................................ p . 233 


Lei de Licitações e Contra 
Incluindo Legislação Cample 

lEI I 1 I 

Constil 
licitaçi 
Público 

o PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional de 

Capítulc 
DAS D1SPOSIÇÔI 

Seção I 
Dos Princí 

Art. 10. Esta Lei estabelece norma 
administrativos pertinentes a obras, serviço 
alienações e locações no âmbito dos Poder( 
Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. Subordinam-se ac 
administração direta, os fundos especiais, as 
empresas públicas, as sociedades de economi: 
direta ou indiretamente pela União, Estados, : 

• Vide o Decreto na 1.411, de 1995, que di: 
vigor e das licitações em curso, no âmbitc 
Pública Federal. 

Art. 2 0 • As obras, serviços, inclusiVf 
concessões, permissões e locações da Admi 
com terceiros, serão necessariamente precedi< 
previstas nesta Lei . 

• Vide Lei /la 8.987. de 1995, que se refere ( 

Parágrafo único. Para os fins de 

Artigo 37(. .. ). inciso XXJ da Constituição Federal. que 
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados median 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam ( 
proposta, nos termos da lei , o qual somente permitirá as exigências d 
do cumprimento das obrigações". 
2 Vide artigo 22( ...). inciso XXV1I da Constituição Fed. 
à União legislar sobre: XXVII - normas ~erais de licitação e cont 
públicHs diretas, autárquicas e fundacion ais da União, Estados, Ois 
XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, n 
Constitucional nO 19. de 1998). 

3 Artigo 175 da Constituiç.ão Federal : "Incumbe ao p", 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
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