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Belém/PA, 29 de junho de 2018 

 

   INFORMATIVO AMATCARAJÁS 

 

TEMA: NOVOS VALORES DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO (Decreto 9.412/18) 

 

Através do Decreto 9.412/2018, o Governo Federal procedeu a atualização dos valores das modalidades 

de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/1993. 

 
O Art. 23 da Lei Regedora das Licitações disciplina que as modalidades de licitação referidas nos incisos I a 
III do artigo 22 da mesma Lei são determinadas em função de certos limites, considerando o valor estimado 
da contratação. 
 
Modalidades licitatórias  
 
I – Para obras e serviços de engenharia:  
 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) passa a ser até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta 
mil).  
 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), passa a ser até 3.300.000,00 

(três milhões e trezentos mil reais) 
 
c) concorrência - acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reias), passa a ser acima de R$ 

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)  
 
I.I - Para dispensa de licitação, conforme art. 24 da Lei 8.666/93, até R$ 33 mil. 
 
 
II - Para demais compras e serviços não referidos no inciso I do artigo 23 da Lei 8.666/93: 
 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), passa a ser até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 

reais); 
 
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), passa a ser até R$ 1.430.000,00 

(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 
 
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), passa a ser acima R$ 

1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 
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II.I - Para dispensa de licitação: até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

Observe-se, que para chegar à atualização instituída pelo Decreto Presidencial, basta multiplicar por 2,2 os 

valores anteriores. 

Foram ainda alteradas as referências a seguir elencadas, as quais fazem remissão aos valores das 

modalidades de licitação: 

-Definição de obras, serviços e compras de grande vulto (art. 6º, V): R$ 82,5 milhões (= 25 vezes o valor 

da concorrência para obras e serviços de engenharia) 

-Limite para utilização do leilão para venda de bens móveis (art. 17, §6º): até R$ 1,43 milhões 

-Limite para aquisição por dispensa de licitação de produto para pesquisa e desenvolvimento (art. 24, 

XXI): R$ 660 mil (=20% do valor da tomada de preços para obras e serviços de engenharia) 

-Limite para realização de audiência pública – licitações de imenso vulto (art. 39): R$ 330 milhões (=100 

vezes o valor da concorrência para obras e serviços de engenharia) 

-Limite para celebração de contrato verbal – pequenas compras de pronto pagamento(art. 60, parágrafo 

único): R$ 8.800,00 

-Limite para dispensa do recebimento provisório de obras e serviços (art. 74, III): R$ 176 mil 

Os novos limites, estabelecidos por Decreto do Poder Executivo Federal, terão sua aplicação estendida, além  

da União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

O Decreto terá vigência em trinta dias após a publicação do Decreto, a partir de 19/7/2018.  

 

Geraldo Paixão 

OAB/PA 2797 
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