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Decreto nº 10.024 de 2019

Graduado em Gestão Pública, Pós
graduado em Gestão Pública, Pós
Graduado em Licitações e Contratações
Pública.

Agente Público Federal.

Trabalha com Licitações há 15 anos, atuando como
Membro de Comissão Permanente de Licitações,
Presidente de Comissão Permanente de Licitações,
Pregoeiro Oficial, Membro de Comissão Especial de
Licitação, Gestor de Contratos e Fiscal de contratos,
consultor empresarial na seara de contratações
públicas e instrutor em diversos cursos de licitações
e contratos administrativos

Prof. Saulo Alves David
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CONSULTOR EMPRESARIAL:

Coleta e análise minudenciada em editais em todas as modalidades,
Análise e preparação em documentos para certames; análise e
preparação de toda a parte recursal e também desde simples
questionamento do edital à impugnação do mesmo, cadastro de
empresas em sites provedores de licitações eletrônicas, participação
em certames sagrando-se vencedor em licitações para diversas
empresa privadas nos mais variados segmentos cujo montante ganho
gira na monta de mais de duzentos milhões de reais todas
catalogadas.

AGENTE PÚBLICO:

Elaboração de pesquisa de preço, Elaboração dos editais, Termo de Referência,
condutor de grandes certames, atuando ainda na formalização e renovação de
contratos administrativos, revisão, reajuste e repactuação de preço em contratos
administrativos, formalização e gestão em atas de registros de preços, processos de
aplicação de penalidades. Atualmente exerce as funções de chefe da
sessão/unidade de contratos do hospital Federal da Universidade Federal do Vale
do São Francisco, atua como presidente do comitê regimental de contratos, como
presidente da comissão permanente de licitação e atua nas atividades de
consultoria e instrutoria retro mencionadas.

INSTRUTOR/PALESTRANTE:

Diversos cursos de Licitações e Contratos, capacitando diversos
pregoeiros, membros de comissões permanentes de licitações,
ordenadores de despesas, gestores e fiscais de contratos administrativos e
dezenas de consultores e profissionais em licitações.

Inovações
da

Começar

Norma



14/07/2021

3

4. Aplicabilidade às estatais

• Resguarda a independência hierárquica da Lei nº 13.303/16,
reservando a aplicabilidade do Decreto à estatal que
demonstre o aspecto volitivo, em seu regulamento, em
adotar o diploma;

• Estatal pode fazer uso do pregão eletrônico e da dispensa
eletrônica, se assim quiser. Neste caso, serão observados os
limites de valores constantes da Lei nº 13.303/16.

Art. 1º, §2º

4. Aplicabilidade às estatais
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5. Transferências  voluntárias da União

Transferências

Obrigatórias

Discricionárias

Constitucionais

Legais

Voluntárias
Às Organizações da

Sociedade Civil

Por delegação

Específicas

5. Tipos de transferências
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Tipos de transferências  
(constitucionais)

Tipos de transferências
(legais)
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Tipos de transferências
(Discrinárias)

• Obrigatório o uso do pregão eletrônico / dispensa eletrônica;

• Ganho de transparência e rastreabilidade dos recursos;

• Vem a mitigar riscos alertados em recentes NTs da CGU;

• Pregão presencial admitido nas hipóteses de: (i) inviabilidade técnica ou
(ii) desvantagem para a Administração, devidamente motivadas nos
autos. Art. 1º, §3º

5. Transferências voluntárias
da União
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Art. 1º, §3º; Art. 56

5. Transferências  voluntárias da União

Art. 5º, §2º

5. Transferências  voluntárias da União

Art. 52

• Atenção!!! Trata-se de comando de eficácia limitada!!!!

• Obrigatória a interligação com a Plataforma +Brasil, pelos
entes federativos
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6. Possibilidade  do uso do Sicaf
em sede de transferências  
voluntárias

• Previsão no art. 34 da Lei nº 8.666/93:

Art. 34, § 2º É facultado às unidades administrativas utilizarem se de registros cadastrais de outros órgãos ou
entidades da Administração Pública.

• Inserção no Decreto:

Art. 55. Os entes da federação usuários dos sistemas de que trata o § 2º do art. 5º poderão utilizar o Sicaf para
fins habilitatórios.

Art. 55

6. Possibilidade  do uso do Sicaf
em sede de transferências  
voluntárias
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7. Desenvolvimento  sustentável

Art. 2º, §1º

7. Desenvolvimento  sustentável

Art. 7º, Parágrafo único

PLS é elemento a ser considerado como critério para a definição do “melhor preço”
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9.Obrigatoriedade  do Comprasnet

• Sistema de Compras do Governo Federal
obrigatório para órgãos do SISG;

• Transferências voluntárias: convenente
pode usar sistema próprio ou disponível
no mercado, desde que adaptado às
regras do Decreto e integrado à Plataforma
+Brasil.

Art. 5º

9.Obrigatoriedade  do Comprasnet
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16. Prazo de  resposta a pedido  
de esclarecimento

‘

• Prazo de resposta de até 2 (dois) dias úteis;

• Poder de requisição do pregoeiro aos responsáveis pela elaboração dos
editais e anexos.

16. Prazo de resposta a pedido de
esclarecimento

• Pedidos de esclarecimento enviados ao pregoeiro até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio
eletrônico;

Art. 17, II; Art 23
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17. Aspecto  vinculante dos  
esclarecimentos

Art. 23

17. Aspecto  vinculante dos  
esclarecimentos
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20. Documentos de habilitação
enviados  com a proposta

• Documentos de habilitação apresentados, via sistema, 
concomitantemente com as propostas;

• Documentos de habilitação que constem  do SICAF (ou de 
sistemas  estaduais e municipais, na hipótese de transferências) 
não precisam ser  apresentados;

• Mitigação do conluio por inabilitação proposital, acordado no 
decorrer  da sessão pública. Art. 26

20. Documentos de habilitação
enviados  com a proposta
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21. Prazo para  envio de  proposta
e  documentos complementares

• Prazo mínimo de 2 (duas) horas, definido em edital;

• Evita se que o edital estabeleça prazos arbitrários
“imediatamente”, ensejando a desclassificação desarrazoada.

Art. 38, §2º 

21. Prazo para  envio de  proposta
e  documentos complementares
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22. Modos de disputa

Art. 31 

22. Modos de disputa
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Tempo fixo: 10minutos Prorrogações automáticas: 2 minutos

Art. 32 

22. Modos de disputa (Aberto)

22. Modos de disputa Aberto
Cenário 1 – Caminho feliz

10 minutos de 
lances sucessos

2 minutos de lances 2 minutos de lances

Havendo lances nos 
2 últimos minutos, a 
etapa será 
proporrogada
automaticamente 
pelo sistema 
(prorrogam-se mais  
2 minutos).

Essa fase de lances 
será prorrogada 
automaticamente 
sempre que houver 
lances enviados 
nesse período.

Não havendo mais lances 
na prorrogação, encerra-se
a etapa competitiva.

8 min 2 min
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10 minutos de 
lances

Até 10 minutos 
de lances 2 minutos de lances

Caso não haja 
lances nos últimos 2 
minutos de duração 
desta estapa, ela 
será encerrada 
automaticamente

O pregoeiro, 
assessorado pela 
equipe de apoio, 
poderá reiniciar a 
etapa de envio de 
lances 
(justificadamente).

Pode haver prorrogações sucessivas 
em caso de reinício da etapa de 
envio de lances. Segue Cenário 1.

REINÍCIO2 min

22. Modos de disputa Aberto
Cenário 2 - Reinício da etapa de lances

22. Modos de disputa (Aberto)

Observações importantes:

1º - Sempre que o modo de disputa for o aberto, Importante atentar que será obrigatório prever, em 
edital e o respectivo registro no sistema, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 
entre os lances, que indicará tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
lance que cobrir a melhor oferta.

2º - encerrada a etapa de lances aberta, o sistema ordenará os melhores valores em ordem de 
vantajosidade. Lembrando que a proposta inicial também é considerada o primeiro lance.

3º - quando houver somente prospostas iniciais sem lances, serão aplicados os critérios de desempate
Previstos nos art. 36 e 37 do Decreto nº 10.024, de 2019. caso o empate persista, haverá sorteio 
eletrônico pelo sistema dentre as proposta empatadas.
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Tempo fixo: 15minutos Tempo aleatório: até 10 minutos Melhores classificados: lance fechado!

Art. 33

22. Modos de disputa (Aberto e fechado)

Tempo fixo: 15minutos Tempo aleatório: até 10 minutos
Melhores classificados: lance fechado!

Art. 33 

22. Modos de disputa (Aberto e fechado)
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22. Modos de disputa (Aberto e fechado)
Cenário 1

ABERTA FECHADA

15 minutos de 
lances

Até 10 minutos 
Aleatórios

5 minutos para enviar  
um lance final e fechado.

Duração da 
etapa aberta 
de lances será 
de 15 minutos.

Encerrado o prazo 
de 15 minutos, 
inicia-se o período 
aleatório de até 10 
minutos, com 
fechamento 
iminente  dos lances

1º - Encerrada a etapa aberta, o autor da oferta 
mais vantajosa aquelas com valores até 10% 
superiores a essa oferta serão convocadas pelo 
sistema para que ofertem um lance final fechado.
2º - Não havendo no mínimo 3 ofertas, nas 
condições acima, o sistema convocará os autores 
dos melhores valores subsequentes, no máximo de 
3, para ofertarem lance final e fechado. Ou seja, 
chamam-se mais 3, se houver.
3º - O licitante poderá optar por manter o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar valor 
menor, em até 5 minutos após a convocação.

Nenhum dos lances classificados
na situação anterior: pregoeiro
poderá Justificadamente reiniciar
a etapa fechada Para novos lance
final e fechado em 5 min
§ 5, art 33.

Todos Inabilitados: Poderá, justifica-
damente reiniciar a etapa fechada
§ 6, art 33.

22. Modo de disputa aberto e fechado

Outra situação, chama    
os 3 subsequentes Licitante Valor

Empresa A 100,00
Empresa B 115,00

Empresa C 120,00

Empresa D 125,00

Empresa E 140,00

Lances finais- não 
tem 3 dentro dos 10%.

Licitante Valor
Empresa A 100,00

Empresa B 105,00

Empresa C 120,00

Empresa D 125,00
Empresa E 140,00
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22. Modos de disputa (Aberto e fechado)

Observações importantes:

1º - Sempre que o modo de disputa for o aberto e fechado, Importante atentar que é facultativa a 
previsão em edital do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que indicará tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta.

2º - encerrada a etapa de lances – aberto e fechado - o sistema ordenará Tdoso os valores que foram 
convocados para a etapa fechada, em ordem de vantajosidade. Lembrando que a proposta inicial 
também é considerada o primeiro lance, e que o licitante pode optar por manter, na etapa 
fechada, o seu lance final da etapa aberta

3º - quando houver somente prospostas iniciais sem lances, serão aplicados os critérios de desempate
Previstos nos art. 36 e 37 do Decreto nº 10.024, de 2019. caso o empate persista, haverá sorteio 
eletrônico pelo sistema dentre as proposta empatadas.

25. Classificação e desempate
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• Apresentação da proposta, no início da sessão pública, não gera 
classificação – esta se  dará apenas na fase de julgamento;

• Previsão de desempate final mediante sorteio eletrônico.

Art. 26, §7º; Art. 37 

25. Classificação e desempate

26. Sanção a cadastro de reserva
De ARP
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• A clara que a sanções (multa e/ou impedimento) também se aplicam a
componente do cadastro de reserva de ata de registro de preços que não
honrarem o compromisso assumido (sem justificativa ou com justificativa
não aceita pela Administração).

Art. 49, §1º 

26. Sanção a cadastro de reserva
De ARP

27. Dispensa  eletrônica (expansão
Da cotação eletrônica)
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Art. 51

27. Dispensa  eletrônica (expansão
Da cotação eletrônica)

Art. 61 

27. Dispensa  eletrônica (expansão
Da cotação eletrônica)
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==========

Prof. Saulo David 

Chegamos ao fim
Obrigado

(87) 9 8801-2420 | (87) 9 8852-7134

assessoria_acesso@hotmail.com

facebook.com/Saulo David

@Sauloalvesdavid
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(41) 9 9151- 5047
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Apoio
(41) 9 9151-5088

CONTATO

Cursos In Company

A modalidade de cursos In Company , além de proporcionar excelente 
resultado no aprendizado, pois facilita bastante a interação entre 
Professor e Participante; reduz sobretudo o custo por partici-
pante. O treinamento é também uma excelente possibili-
dade para órgãos ou empresas, que desejam reduzir 
custos e tempo para capacitar seus funcionários, 
podendo ser o mesmo realizado em suas 
próprias instalações. Custo benefício 
atrativo, propiciando ótimo retorno 
sobre o investimento.


