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Licitações Públicas 
Será que eu posso ??



Administrador de Empresas, Empresário, Sócio
Fundador da Sanegás Licitações. Atua em
Licitações Públicas desde 1995.

Uma empresa genuinamente Guarulhense, que
desde 2002 atua no seguimento de Licitações
Públicas, na pesquisa e divulgação

Sanegás Licitações



Nossos Amigos



Sanegás Licitações



A lei 8666/93 define que a licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.

Licitações Públicas



Na linguagem popular, Licitação Pública, nada
mais é do que o ato de vender para o Governo !!

Licitações Públicas



Licitações Públicas 
Será que eu posso ??



Hoje o assunto Licitações Públicas (vendas ao
governo), está muito ligado a algumas imagens,
matérias, frases e reportagens, que remetem
muito para um lado negativo.



– Meu amigo vendeu uma vez e não recebeu
– Isso ai é tudo esquema!!
– Tem que “arrumar” esse monte de documento



•Licitação é um negócio muito lucrativo !!
•Licitação, pode ser uma forma de divulgação e
• marketing
•O Governo nunca para de comprar !!
•O Governo compra de tudo !!



O Governo Compra de Tudo!



Licitação é um negócio muito lucrativo!!!

Publicado no dia 22/07/2011



Caso de Sucesso

• O empresário 
Marcelo nonato, 
aumentou seu número 
de funcionários e 
experimentou um 
grande crescimento 
após começar a 
vender para o 
Governo...



• O guarulhense 
Marcelo Nonato, 
possui uma empresa 
no ramo de pisos de 
borracha e produtos 
para sinalização 
viária.



•Documentação em ordem, em dia !!!
•Saber quem está comprando o seu produto !!

Qual o “esquema” das 
Licitações Públicas?



•Onde encontrar essas informações ??
•A Lei 8666/93 no Art 21 define que as Licitações
devem ser publicadas com antecedência, no
mínimo, por uma vez;
•I - no Diário Oficial da União, quando se tratar
de licitação feita por órgão ou entidade da
Administração Pública Federal
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•II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito
Federal quando se tratar, respectivamente, de
licitação feita por órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual ou Municipal, ou
do Distrito Federal;



•III - em jornal diário de grande circulação no
Estado e também, se houver, em jornal de
circulação no Município ou na região onde será
realizada a obra, prestado o serviço, fornecido,
alienado ou alugado o bem, podendo ainda a
Administração, conforme o vulto da licitação,
utilizar-se de outros meios de divulgação para
ampliar a área de competição.



Exemplo de Publicação 

Publicação Original no Diário Oficial

Adaptação para o Formato SANEGÁS



Exemplo de Publicação 

Resultado da Licitação



Exemplo de Publicação 

Publicação Original no Diário Oficial



Exemplo de Publicação 

Adaptação para o Formato SANEGÁS



Exemplo de Publicação 

Resultado da Licitação
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