
 

 

 



 

 

Como e onde tudo começou 

Olá, meu nome é Rodolpho dos Anjos, moro em Brasília, e sou proprietário da empresa JA&R -                 

Soluções Integradas, que atua no ramo de licitações públicas há mais de 10 anos.  

Até o ano de 2010 minha área de atuação era voltada exclusivamente para o serviço de                

assessoria a empresas que participavam de pregões eletrônicos, exercendo o papel do setor de              

licitações dessas empresas.  

Com toda a experiência adquirida, em 2009, comecei a mapear o mercado com o intuito de                

participar de pregões eletrônicos com a minha própria empresa. Procurei segmentos em que             

pudesse trabalhar com o estoque de meus fornecedores para minimizar os custos.  

Eu posso afirmar que aprendi bastante. Acertei muitas vezes, algumas vezes errei e em outras               

eu cheguei até mesmo a pagar para trabalhar. Mas a cada licitação que eu participava eu                

aprendia mais, ganhava musculatura e finalmente cheguei em um patamar de excelência            

empresarial. 

O motivo que me levou a escrever este material foi meu sentimento de que deveria ajudar ao                 

próximo. Na minha caminhada empresarial, eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas a              

criarem seus negócios voltados para licitações públicas. Muitas delas se tornaram grandes            

empresários de sucesso e até hoje me agradecem sempre que me encontram. Infelizmente eu              

só consigo ajudar a um número limitado de pessoas, quase todas aqui mesmo de Brasília. 

No final do ano passado eu assumi o compromisso comigo mesmo de que, em 2018, eu iria                 

resumir em um eBook TODOS os meus segredos para ajudar as pessoas que querem iniciar               

neste mundo de licitações públicas. Mas eu não queria escrever mais um eBook cheio de leis e                 

normas, eu queria ensinar o pulo do gato, queria ensinar os atalhos e contar para esses novos                 

empresários o que ninguém ensina: o caminho do sucesso! 

E aqui estou, disponibilizando GRATUITAMENTE este passo a passo para o sucesso! Só lhe              

peço duas coisas:  

➔ Leia com muito carinho este livro, afinal de contas nele está presente a minha              

história de vida 

➔ Dê a oportunidade de outras pessoas terem acesso a este material. Compartilhe,            

divulgue. Eu aprendi que o caminho da ajuda ao próximo nos leva a dar passos ainda                

maiores na vida! 

Muito obrigado pela sua confiança em mim, e tenha uma ótima leitura! 
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Apresentação 

COMO VENDER PARA O GOVERNO 

DO 1º EDITAL AO 1º MILHÃO 

◆ O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NO LIVRO? 

 

CAPÍTULO ZERO: PREPARAÇÃO DA SUA JORNADA 
Tudo o que você precisa saber antes de começar: criação, preparação, e 
habilitação jurídica e fiscal da sua empresa. A dica de ouro: "a escolha do melhor 
segmento de atuação". 
 

CAPÍTULO UM: CAPTANDO EDITAIS E IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES 
Como criar um ambiente de imersão em oportunidades de negócios com o 
governo. Como filtrar e escolher os melhores pregões pra você participar. 
Somente os grandes do mercado sabem essa técnica. 
 
 
CAPÍTULO DOIS: HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 
Métodos e técnicas para adquirir a habilitação técnica necessária participar do seu 
primeiro pregão: "todo mundo que está lá já fez isso". 
 
 
CAPÍTULO TRÊS: CRIANDO UMA ESTRATÉGIA DE LANCES E VENCENDO o 1º 
PREGÃO 
Como participar efetivamente de um pregão eletrônico com uma estratégia de 
lances infalível, onde o segredo está em uma habilidade que você talvez já tenha. 
 
 
CAPÍTULO QUATRO: REALIZANDO UM BOM CONTRATO 
Realizar um bom contrato é fundamental. Aqui há uma técnica que quase ninguém 
conhece. 
 
 
CAPÍTULO CINCO: 1 MILHÃO EM 6 MESES 
Como escalar o seu negócio e galgar até as licitações de nível mais alto, e a dica 
matadora - que ninguém sabe - para derrotar todos os seus concorrentes. 
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CAPÍTULO ZERO: PREPARAÇÃO DA SUA JORNADA 

 
Tudo o que você precisa saber antes de começar: criação, preparação, e 

habilitação jurídica e fiscal da sua empresa. A dica de ouro:  
"a escolha do melhor segmento de atuação".   

Facebook / Instagram / Youtube 
@rodolphodosanjosoficial 

https://www.facebook.com/rodolphodosanjosoficial/


 

 

CAPÍTULO 0 

PREPARAÇÃO DA SUA JORNADA 

Para iniciarmos a jornada COMO VENDER PARA O GOVERNO DO 1º EDITAL AO 1º MILHÃO,               
precisamos conversar sobre sua vida empresarial. Você já tem uma empresa? Com um ramo              
de atividade definido? E regularmente constituída? 

Se sua resposta for não, vou te apresentar agora o que você deve fazer para iniciar sua jornada                  
de vendas para o governo.  

Caso sua resposta seja SIM, você precisa contatar seu contador, caso você tenha um, e               
providenciar todas as certidões necessárias para participar de uma licitação. Esses documentos            
irei te apresentar no capítulo 2, deste eBook. 

FIQUE ATENTO: NO CAPÍTULO 2 EU IREI TE APRESENTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS            
PARA HABILITAR SUA EMPRESA PARA LICITAÇÕES PÚBLICAS. 

 

O QUE É UMA PESSOA JURÍDICA? 

A definição de pessoa jurídica ainda é tema de debates e encontramos várias formas de               
defini-la, mas como não é meu interesse ficar discutindo ou tendo de explicar a natureza               
jurídica da pessoa jurídica, vamos direto ao ponto: 

PESSOA JURÍDICA – PJ consiste num conjunto de pessoas ou bens, dotado de personalidade              
jurídica própria e constituído na forma da lei. No nosso caso é uma empresa, criada com uma                 
finalidade específica, que pode ser prestação de serviços, administração, produção e           
comercialização de produtos. 
Para a existência da pessoa jurídica precisamos ter 3 requisitos, que são: 

Organização de pessoas ou bens; 
Liceidade de propósitos ou fins – objeto licito; e  

Capacidade jurídica reconhecida por norma. 
Para abrir uma empresa, é preciso antes criar um CPNJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)               
em algum tipo de pessoa jurídica, como por exemplo MEI(microempreendedor individual) ou            
ME (microempresário).  
 

FIQUE ATENTO: VAMOS CONVERSAR SOBRE ESSE ASSUNTO LOGO ADIANTE. 
 

LEGISLAÇÃO 

Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a legislação que rege pessoas jurídicas, vale               
uma consulta ao Código Civil Brasileiro LEI No 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a partir do art.                  
40, e mais especificamente sobre o Direito de Empresa, a partir do art. 966, também do Código                 
Civil. O Código Civil não definiu expressamente o que é uma PJ, mas definiu expressamente o                
que é empresário: 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica         
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

ABERTURA DA EMPRESA 

Antes de abrir uma empresa alguns pontos precisam ser definidos, são eles: 
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RAMO DE ATIVIDADE: 
Uma empresa pode ter tantas atividades quantas quiser, porém, alguns setores não podem             
trabalhar com mais de um ramo de atividade. Por isso, é necessário especificar exatamente              
quais atividades serão desenvolvidas por sua empresa. Os ramos de atividade são: 
 

Indústria – Empresa que trabalha com a produção de bens 
Comércio atacadista – Empresa que trabalha com venda de mercadorias, para           
empresas que revenderão os produtos 
Comércio varejista – Empresa que trabalha com venda de mercadorias          
diretamente ao consumidor final 
Prestação de serviços – São empresas que prestam serviços, tanto para pessoas            
físicas, quanto jurídicas 

 
As atividades da empresa são definidas pelo Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE.              
Estes códigos podem ser definidos e consultados na página: www.cnae.ibge.gov.br 
  
DICA DE OURO: SE VOCÊ FOR CRIAR UMA EMPRESA NOVA, COLOQUE O MAIOR NÚMERO DE               
CNAES POSSÍVEL. ASSIM, SUA EMPRESA PODERÁ PARTICIPAR DE LICITAÇÕES EM DIVERSAS           
ÁREAS, O QUE PODERÁ ABRIR MUITAS PORTAS PARA VOCÊ NO FUTURO! 
 
Como já falei, a primeira coisa que precisa ficar evidente para você é que cada empresa possui                 
um conjunto de escolhas, e é necessário escolher entre o Tipo Societário, o Enquadramento              
de Porte e o Enquadramento Tributário. 
 
 
TIPOS SOCIETÁRIOS 
 
EI – Empresário Individual 
 
O Empresário Individual, abreviado frequentemente como EI, se diferencia pelo fato de não             
existir sócios. Assim, antes de surgir o EIRELI, era a única forma de empreender sem estar em                 
uma sociedade empresarial. 
 
Esse é um Tipo Societário em que a pessoa física se coloca como titular da empresa e responde                  
de forma ilimitada pelos débitos do negócio, de maneira que os patrimônios de empresa e               
empresário se misturam. 
 
Em outras palavras, se por um problema a empresa ficar devendo na praça, o sócio poderá ser                 
acionado com os bens pessoais para pagar a dívida. É preciso ter muito cuidado! 
 
O EI também é o Tipo Societário que mais enquadramentos de Porte pode ter, ele poderá ser                 
MEI, ME, EPP ou ainda sem enquadramento. 
 
 
IMPORTANTE: O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE OPTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PODE           
TER COMO ATIVIDADE A CESSÃO DE MÃO DE OBRA SOBRE O RISCO DE SER              
DESENQUADRADO. ISSO É PARA EVITAR A PEJOTIZAÇÃO. 
 
 EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
 
Assim como o EI, o EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) é um tipo              
Societário, contudo, ao contrário do Empresário Individual, a Eireli responde somente sobre o             
valor do capital social da Empresa. Ou seja, de forma limitada o que confere uma autonomia                
patrimonial da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica. 
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Embora tenha vantagens comparado ao EI, a principal dificuldade é que é necessário um              
capital social mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente. Sendo possível o EIRELI se               
enquadrar como ME e EPP e solicitar o enquadramento no Simples Nacional. Isso além de               
poder escolher os outros enquadramentos tributários. 
 
O EIRELI, embora seja individual, possui um Contrato Social para a Empresa assim como é a                
LTDA, e pode definir uma Razão Social que não seja igual ao nome do proprietário. 
 
Sociedades 
 
Mais antiga que as formas de empreender sem sócios estão as Sociedades Limitada (LTDA) e a                
Sociedade Anônima: 

 
Sociedade Limitada – LTDA 
 

A Sociedade Limitada é a empresa formada por 02 ou mais sócios que atuam de forma                
limitada ao Capital Social da empresa. Seja para isso no seu bônus, ou seja, a               
distribuição dos lucros, seja no ônus, no pagamento de dívidas e débitos. 
 
O Capital Social da empresa deve ser totalmente integralizado, por isso, todos os             
sócios são responsáveis. A empresa é dividida em quotas de acordo com o volume de               
recursos que os sócios colocaram na empresa e essa participação que define o             
“tamanho” da responsabilidade. Os acordos desta relação societária estão dispostos          
no Contrato Social que é registrado na Junta Comercial. 

 
Sociedade Anônima – SA 
 

Já em uma Sociedade Anônima (S.A), que costuma ter custo de registros e obrigações              
maiores que o Limitada, a empresa é dividida em ações ao invés de quotas, e, o                
documento que estabelece ela é um Estatuto. 
 
Assim, este tipo societário é muito escolhido quando se quer facilitar a troca dos sócios               
de forma mais ágil, como em startups, quando conseguem investimento de Capital de             
Risco. 
 

 
ENQUADRAMENTO DE PORTE 
 
Microempreendedor Individual (MEI) – uma excelente escolha para iniciar 
 
Trata-se de uma empresa individual, voltada para a formalização das pessoas que trabalham             
por conta própria. Essa é uma excelente forma de iniciar um negócio, enfrentar pouca              
burocracia inicial, e ganhar tempo para crescer e se organizar, pois a vida de empresário é                
difícil. 
 
O tipo foi criado pela Lei Complementar nº 123/2006, devendo ter faturamento anual de até               
R$60 mil, sendo que esse limite será de R$ 81 mil em 2018. Esse limite é proporcional ao                  
número de meses de atividade, portanto se você abrir, por exemplo, a empresa no meio do                
ano, o limite será de apenas R$ 30 mil. 
 
 
IMPORTANTE: O EMPRESÁRIO QUE ADOTAR O MEI NÃO PODE TER PARTICIPAÇÃO EM            
OUTRA EMPRESA COMO SÓCIO OU TITULAR. EM CONTRAPARTIDA, PODE TER UM           
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EMPREGADO QUE RECEBA SALÁRIO-MÍNIMO OU O PISO DA CATEGORIA. ALÉM DISSO, VOCÊ            
DEVERÁ ANALISAR O ROL DE ATIVIDADES QUE SE ENCAIXAM NESTE MODELO. 
 

DICA DE OURO: AS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MEI TAMBÉM PODEM PARTICIPAR DE            
LICITAÇÃO. 

 
 

ME – Microempresa 
 
ME é a sigla para Microempresa, ou seja, empreendimentos que visam ao lucro e que               
apresentam um faturamento anual de até R$360 mil. Desta forma, sua formalização deve ser              
realizada junto à Junta Comercial. 
 
A legislação brasileira assinala como requisito ao enquadramento como ME (e também como             
EPP) simplesmente o faturamento da empresa. 
 
Nesse sentido, apesar de em geral, ter menos funcionários do que uma corporação de grande               
porte, não é a quantidade de empregados ou o capital social, por exemplo, que vai ditar se o                  
seu tipo empresarial será ME ou EPP. 
 
Além disso, os únicos tipos de empresas que podem se enquadrar no Simples Nacional são as                
MEs e EPPs, porém, uma ME EPP pode escolher Lucro Presumido ou Real. 
 
 
EPP – Empresa de Pequeno Porte 
 
As empresas que possuam faturamento anual no limite de R$3,6 milhões podem ser             
registradas como Empresas de Pequeno Porte, cuja sigla comum é EPP. Agora em 2018 este               
limite será alterado para R$ 4,8 milhões. 
 
Assim, a formalização e o enquadramento tributário seguem as mesmas indicações da            
Microempresa, ou seja, sua legislação é a Lei Complementar nº 139/2011, a mesma do ME. 
 
Desta forma, cada uma destas siglas confere a sua empresa um tratamento perante o fisco e a                 
legislação. Para se ter um exemplo as empresas ME e EPP são dispensadas da contratação de                
Jovem Aprendiz e podem ser beneficiadas em licitações públicas. Neste sentido, caso a sua              
empresa não esteja enquadrada como ME e EPP e fature dentro dos limites previstos, basta               
regularizar a situação na Junta Comercial do seu Estado. 
 
DICA DE OURO: É ESSENCIAL QUE VOCÊ CONSULTE UM CONTADOR, QUE É A PESSOA MAIS               
INDICADA PARA TE ORIENTAR EM TODAS AS DEFINIÇÕES QUE SUA EMPRESA IRÁ PRECISAR             
DE ACORDO COM SEU RAMO DE ATIVIDADE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS. VOCÊ PODE            
TAMBÉM CONTAR COM A ASSESSORIA DO SEBRAE PARA MAIS INFORMAÇÕES AUXÍLIO. 

 

FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE EU LHE ENSINAREI A SE BENEFICIAR EM LICITAÇÕES           
PÚBLICAS APENAS PELO FATO DE SER UMA ME OU EPP 
 
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO 
 

Ao decidir empreender, você pode optar por abrir uma empresa individualmente. Nesse caso,             
existe um regime tributário que é disponível apenas para esse tipo de opção: o              
Microempreendedor Individual (MEI). 
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Para os demais enquadramentos, não importa se você é um empresário individual ou uma              
sociedade empresária, dentro dos limites legais você poderá se enquadrar como: 

 
Simples Nacional; 
Lucro Presumido; 
Lucro Real; ou 
Lucro Arbitrado 

 

Não vou entrar no mérito do enquadramento tributário, por que é um assunto um pouco 
complexo, então melhor deixar para os especialistas. 

 

DICA DE OURO: É ESSENCIAL QUE VOCÊ CONSULTE UM CONTADOR, QUE É A PESSOA MAIS 
INDICADA PARA TE ORIENTAR SOBRE O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA SUA EMPRESA. 

 

Após as definições básicas do seu negócio, vamos conversar sobre a parte burocrática, mas 
extremamente essencial, a formalização da empresa. 

A formalização do seu negócio é o primeiro passo para o início das suas atividades               
empresariais e para poder contratar com o governo, e você precisa ficar atento para realizar               
corretamente todas as inscrições, licenças e alvarás necessários.  
 
Mesmo após ter em mãos o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e estar inscrito na                 
Previdência Social, há uma série de licenças, certidões, registros e alvarás municipais e             
estaduais que você irá precisar para funcionar legalmente. 
 
A falta de algum desses documentos poderá atrasar ou até inviabilizar a abertura do seu               
empreendimento. Lembre-se que para cada ramo de atividade e/ou forma de constituição            
escolhida para abrir sua empresa, você precisará de autorizações distintas. A legislação do             
município e do estado onde sua empresa será instalada também pode exigir inscrições             
específicas. Por isso, é importante consultar um contador que conheça a legislação local. 
 
Vou listar agora quais os principais documentos para abrir uma empresa. 
 

 
1 – Elaborando o contrato social 
 
Basicamente, a elaboração do contrato social irá definir as participações de capital de cada um               
dos sócios do empreendimento, bem como definir quais serão as atividades da empresa e seu               
funcionamento (modelo tributário, participação dos sócios, etc).  
 
 
DICA: UMA DICA É AVALIAR, JÁ NESSE MOMENTO, SE SUA EMPRESA PODE ENQUADRAR-SE             
NO SIMPLES NACIONAL, QUE É UMA EXCELENTE FORMA DE REDUZIR ALÍQUOTAS DE            
TRIBUTOS E SIMPLIFICAR SUA FORMA DE PAGAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO FISCO. 
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O Contrato social é a peça mais importante do início da empresa e nele devem estar definidos 
claramente os seguintes itens: 
 

Interesse das partes 
Objetivo da empresa 
Descrição do aspecto societário 
Capital Social e a maneira de integralização das cotas. 

 
DICA DE OURO: VOCÊ PODE CRIAR O SEU CONTRATO BASEADO EM MODELOS INDICADOS             
PELO SEBRAE OU PELO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE SUA PREFERÊNCIA. 
 
 
O passo seguinte é verificar se o nome e o objeto social da empresa encontram-se disponíveis                
para que o documento seja elaborado, que, por sua vez, deverá ser reconhecido em cartório. 
 
 
DICA: A RAZÃO SOCIAL É O NOME QUE SERÁ REGISTRADO COMO PESSOA JURÍDICA. AQUELE              
QUE SERÁ RESPONSABILIZADO PELO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA SUA EMPRESA, O QUE            
APARECE NOS CONTRATOS E DOCUMENTOS. JÁ O NOME FANTASIA É O NOME PELO QUAL              
SUA EMPRESA SERÁ CONHECIDA PELOS CLIENTES. É O NOME QUE VOCÊ COLOCARÁ NA             
PLACA E NOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO. 
 
PARA VERIFICAR SE O NOME QUE VOCÊ QUER UTILIZAR NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO POR              
OUTRA EMPRESA, PESQUISE A BASE DE MARCAS NO SITE DO INSTITUTO NACIONAL DE             
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). SE VOCÊ QUISER REGISTRÁ-LO, BASTA FAZER TODO O           
PROCEDIMENTO DE REGISTRO DA MARCA NO PRÓPRIO SITE DO INPI. 
 
 
Contrato assinado, encaminhe-o à Junta Comercial do estado ou ao Cartório de Registro de              
Pessoa Jurídica. Para uma empresa, essa etapa é equivalente à obtenção da Certidão de              
Nascimento de uma pessoa. A partir desse registro, a empresa existe oficialmente. 
 
Finalizando o processo, você receberá o NIRE (Número de Identificação de Registro da             
Empresa), uma identificação feita pela Junta Comercial ou Cartório contendo um número que             
é fixado no ato constitutivo. 
 
 
DICA DE OURO: VERIFIQUE NA PREFEITURA DA SUA CIDADE SE O LOCAL ESCOLHIDO É              
COMPATÍVEL COM A QUE ATIVIDADE DA SUA EMPRESA. É IMPRESCINDÍVEL RESPEITAR A LEI             
DE ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO. TAMBÉM CONSULTE O IPTU DO IMÓVEL E VEJA SE ELE              
ESTÁ REGULARIZADO. TENDO CERTEZA QUE ESTA TUDO OK, A ABERTURA DA SUA EMPRESA             
SERÁ MAIS ÁGIL E SEM MUITOS PROBLEMAS. 
 
DICA DE OURO 2: SE HOUVER SÓCIOS, NÃO SE ESQUEÇA DE VERIFICAR A SITUAÇÃO              
CADASTRAL DOS MESMOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E JUNTA           
COMERCIAL. ASSIM, VOCÊ VERIFICARÁ SE HÁ PENDÊNCIAS NOS CPFS. 
 
 
2 – Registro na junta comercial 

O primeiro registro a ser realizado é o registro na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas                 
Jurídicas de seu estado. É a partir desse registro que sua empresa passará a existir               
oficialmente. Ele deve ser feito antes da obtenção do CNPJ e, apesar de não oferecer               
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autorização para sua empresa começar a funcionar, é requisito essencial para prosseguir no             
processo de legalização dela. 
 
 
 
 
Lembre-se que você precisará realizar previamente uma consulta do nome empresarial           
escolhido, para verificar se já não existe outra empresa registrada com ele. 
 
 
3 – CNPJ 
 
O sonho de abrir uma empresa já está ganhando forma e a próxima etapa é fazer o Cadastro                  
Nacional de Pessoa Jurídica, o famoso CNPJ. Esse documento é expedido pela Receita Federal e               
toda Pessoa Jurídica é obrigada a inscrever-se. Sem o CNPJ, sua empresa não poderá abrir               
conta bancária, realizar compras de fornecedores, emitir nota fiscal, participar de licitações,            
obter alvará e os demais registros. 
 
Você deve solicitar a inscrição do CNPJ pelo site da Receita Federal: 
www.receita.fazenda.gov.br 
 
Os documentos necessários, informados no site, são enviados por Sedex ou pessoalmente para 
a Secretaria da Receita Federal, e a resposta é dada também pela internet. 
 
 
4 – Alvará de localização e funcionamento 

 
O principal documento obtido no município é o alvará de funcionamento, ele é a autorização               
final que lhe permite abrir as portas do seu negócio. Para o obter, você precisa comprovar na                 
prefeitura da sua cidade que reúne todas as condições exigidas por lei para exercer a atividade                
de sua empresa. Essas condições podem variar de acordo com o município, estado e ramo de                
atividade. 
 
Antes de o requerer e até mesmo de realizar a inscrição na junta comercial, você deverá fazer                 
uma consulta prévia na prefeitura de sua cidade, para verificar se a atividade empresarial              
escolhida por você pode ser exercida no local onde pretende abrir a sua empresa. 
 
O alvará é uma licença que permite o funcionamento de instituições comerciais, industriais,             
agrícolas e prestadoras de serviços, bem como de sociedades e associações de qualquer             
natureza, vinculadas a pessoas físicas ou jurídicas. 
 
 
5 – Inscrição estadual 

A maioria dos estados possui um convênio com a Receita Federal que lhe possibilita obter a                
inscrição estadual pela internet junto com o seu CNPJ, por meio de um cadastro único. Em                
alguns casos, a inscrição estadual deve ser obtida antes do alvará de funcionamento. Essa              
inscrição é obrigatória para empresas que prestam serviços de comunicação e energia, além             
das empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte intermunicipal e             
interestadual. É a partir dela que você recebe a sua inscrição no ICMS (Imposto sobre               
Circulação de Mercadorias e Serviços). 
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6 – Licenças e inscrições nos órgãos de regulação estaduais e municipais 

As autorizações dos órgãos de vistoria são requisitos essenciais para conseguir o seu alvará de               
funcionamento. São bastante variáveis e dependem do ramo de atividade, local de instalação e              
até mesmo do porte de sua empresa. Algumas atividades empresariais precisam de            
autorização até das Forças Armadas – como é o caso das empresas que trabalham com               
artefatos explosivos, bélicos e produtos químicos controlados. Entre as inscrições e licenças            
mais comumente exigidas, estão as seguintes: 
 

➔ Licença ambiental – Obtida em órgãos Municipais e Estaduais de meio ambiente e no              
IBAMA. Geralmente é exigida de empresas que exercem atividade industrial,          
metalúrgica, mecânica, têxtil, química, de calçados, atividades agropecuárias. 

➔ Licença sanitária – Obtida em órgãos Municipais, Estaduais e Federais de vigilância            
sanitária. É exigida principalmente de empresas que atuam no setor de alimentação,            
medicamentos e cosméticos. 

➔ Vistoria de cumprimento das normas de segurança – É realizada pelo Corpo de             
Bombeiros e praticamente todas as empresas estão sujeitas. 

 
 
DICA DE OURO: É ESSENCIAL QUE VOCÊ CONSULTE UM CONTADOR, QUE É A PESSOA MAIS               
INDICADA PARA TE ORIENTAR EM TODAS AS LICENÇAS E INSCRIÇÕES QUE SUA EMPRESA IRÁ              
PRECISAR DE ACORDO COM SEU RAMO DE ATIVIDADE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS. 
 

IMPORTANTE: VOCÊ CONSEGUE FAZER TODO O PROCESSO DE ABERTURA DA SUA EMPRESA 
SOZINHO, MAS CASO VOCÊ CONHEÇA UM CONTADOR OU ALGUÉM QUE ENTENDA SOBRE O 
PROCESSO FICA MAIS DESCOMPLICADO FAZER TODO O TRÂMITE. 

 

Se você ainda não tem uma empresa, chegou a hora de dar o primeiro passo. Comece                
esboçando um contrato social, se você vai ter sócios ou não, o valor do capital da sua empresa,                  
e todas as outras etapas que falamos acima. Não esqueça de pensar no nome empresarial.  
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PARABÉNS!  

Você chegou ao fim do capítulo 0, você deu o seu primeiro passo!!  

Agora que você já sabe como montar a sua empresa, é hora de você parar um pouco e                  
responder algumas perguntas: 

1. Em que ramo de atuação eu irei abrir minha empresa? 

2. Será uma empresa para vender produtos ou prestar serviços? 

3. Quem serão meus sócios? Eu preciso mesmo ter sócios? 

4. Qual será o endereço da minha empresa? 

5. Qual será o nome da minha empresa? 

 

Eu preparei muito mais coisa para lhe apresentar nos próximos capítulos. No capítulo 1 eu lhe                
mostrarei quais os segmentos de produtos e serviços que o governo mais compra, o que               
ajudará na escolha do seu segmento de atuação. No capítulo 2 vou lhe ensinar a deixar sua                 
empresa habilitada para participar de qualquer licitação. No capítulo 3 eu lhe ensinarei todos              
os segredos e habilidades para ganhar sua primeira licitação! 

Deixo aqui um convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu                 
próximo nível. 

 

Entre lá na minha página do facebook/Instagram 
(@rodolphodosanjosoficial), assista meus vídeos, e coloque nos 

comentários a seguinte hashtag:  
 

#PortalDeComprasPúblicas 

 

Não esqueça de compartilhar este material com todos que você acha que deveriam saber              
sobre este assunto! 

Um abraço, 

Rodolpho dos Anjos  
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CAPÍTULO UM: CAPTANDO EDITAIS E IDENTIFICANDO 
OPORTUNIDADES 

 
Como criar um ambiente de imersão em oportunidades de negócios com o 
governo. Como filtrar e escolher os melhores pregões pra você participar. 

Somente os grandes do mercado sabem essa técnica. 
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CAPÍTULO 1 

CAPTANDO EDITAIS E IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES 

 

Conforme prometi, neste capítulo vou mostrar para você como criar um ambiente de imersão              
de oportunidades de negócios com o governo. Mas para isso, preciso te mostrar como que o                
dinheiro público é gasto. 

Não sei se você sabe, mas cada centavo que o governo gasta precisa passar por um processo                 
minucioso de planejamento de gasto. Além disso, o governo não pode escolher qualquer             
empresa para adquirir produtos ou contratar serviços, para isso é necessário que haja uma              
divulgação ampla do interesse do governo em comprar, permitindo assim, que qualquer            
empresa interessada possa participar, em condições iguais, da oportunidade de fechar           
contrato com o governo. 

Antes de lhe mostrar onde encontrar essas oportunidades de negócio, vou lhe falar um pouco               
mais sobre o que é uma licitação pública. 

Este capítulo será um pouco mais técnico que os demais, pois você vai precisar entender sobre                
os assuntos que abordarei para poder ter muito sucesso na sua jornada. Sugiro que você leia                
com calma, faça anotações e pesquise sobre os assuntos que tiver dúvidas. Talvez você tenha               
que o ler mais de uma vez. 

 

IMPORTANTE: NÃO HESITE EM ME PEDIR AJUDA! EU ESTOU COMPROMETIDO                   
EM LHE FAZER UM GRANDE EMPRESÁRIO DE SUCESSO!  

 

FIQUE ATENTO: SE VOCÊ SE DEDICAR NESTE CAPÍTULO, FICARÁ MUITO MAIS FÁCIL            
ASSIMILAR AS HABILIDADES QUE LHE ENSINAREI NOS CAPÍTULOS 3, 4 E 5 DESTE LIVRO. SE               
VOCÊ PREPARAR SUA EMPRESA DO JEITO QUE ENSINAREI NO CAPÍTULO 2, AÍ VOCÊ ESTARÁ              
PREPARADO PARA SER O REI DAS LICITAÇÕES!! 

 

LICITAÇÃO PÚBLICA 

A licitação é o procedimento administrativo formal, indispensável aos processos de compra,            
aquisição ou contratação de bens e serviços, em que a Administração Pública convoca,             
mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas           
na apresentação de propostas para esse fim. Em outras palavras, é o processo de compra do                
governo. 

A Lei n. 8.666/1993, ao regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, disciplina as                
“normas gerais sobre licitações e contratos administrativos referentes a obras, serviços,           
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos              
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Além da Lei Geral de Licitações, aplica-se a Lei                
n. 10.520/2002, que regula o pregão. 

 

FIQUE ATENTO: A LICITAÇÃO NÃO SERÁ SIGILOSA, EXCETO QUANTO AO CONTEÚDO DAS            
PROPOSTAS ATÉ SEREM CONHECIDAS. SÃO PÚBLICOS E ACESSÍVEIS AOS CIDADÃOS OS ATOS            
DO RESPECTIVO PROCESSO.  

FIQUE ATENTO 2: SERÁ EFETUADA SEMPRE NO LOCAL ONDE SE SITUAR A REPARTIÇÃO             
INTERESSADA, SALVO POR MOTIVO DE INTERESSE PÚBLICO, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO 
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Tenho que te falar que o objetivo de uma licitação é garantir a observância do princípio                
constitucional da impessoalidade e a selecionar a proposta mais vantajosa para a            
Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e a             
possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes. 

 

IMPORTANTE: A LICITAÇÃO NÃO DEVE PERDER SEU OBJETIVO PRINCIPAL, QUE É OBTER A             
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE AMPLA COMPETITIVIDADE, A         
TEOR DO ART. 3º, CAPUT, DA LEI 8.666/1993. ACÓRDÃO 1734/2009 PLENÁRIO (SUMÁRIO). 

 

O que deve ser Licitado? 

Compra de bens, execução de obras, prestação de serviços, alienações e locações devem ser              
contratadas por meio de licitações públicas, exceto nos casos previstos na Lei nº 8.666/1993, e               
alterações posteriores. Ou seja, praticamente todo tipo de compra deve passar por            
procedimentos licitatórios. 

 

Por que Licitar? 

Estabelece a Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de licitar para a              
Administração Pública.  

A licitação tem como objetivo permitir que a Administração contrate aqueles que reúnam as              
condições necessárias para satisfação do interesse público, levando em consideração          
especialmente aspectos relacionados à capacidade técnica e econômico-financeira da empresa          
licitante, à qualidade do produto e ao valor do objeto.  

O procedimento licitatório busca assegurar a todos os interessados igualdade de condições no             
fornecimento de bens, execução de obras ou prestação de serviços para a Administração             
Pública.  

 

Quem Deve Licitar? 

Estão sujeitos à regra de licitar, além dos órgãos integrantes da Administração Direta, as              
Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista, os             
fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,            
Distrito Federal e Municípios.  

 

Como Licitar? 

Uma vez definido o que se quer contratar, é necessário estimar o valor total do objeto,                
mediante realização de pesquisa de mercado. Deve-se ainda verificar se há previsão de             
recursos orçamentários para o pagamento da despesa e se esta se encontra em conformidade              
com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Após apuração da estimativa, deve ser escolhida a              
modalidade de licitação adequada.  

 

IMPORTANTE: LICITAR É REGRA. DISPENSAR OU INEXIGIR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO É          
EXCEÇÃO 
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MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

Modalidade de licitação é forma específica de conduzir o procedimento licitatório, a partir de              
critérios definidos em lei.  

 

 

 

 

 

 

Além do leilão e do concurso, as demais modalidades de licitação admitidas são             
exclusivamente as seguintes:  

➔ Concorrência Pública 
 
É a modalidade mais ampla, e antes do surgimento do Pregão era a mais utilizada, ela                
permite a participação de qualquer licitante interessado na realização de obras e serviços e              
na aquisição de qualquer tipo de produto. Apresenta exigências mais rígidas para a fase de               
habilitação.  
 
Limites para compras: Obras e serviços de Engenharia acima de R$ 1.500.000,00. Obras,             
produtos e Serviços Comuns acima de R$ 650.000,00. 

 
➔ Tomada de Preços 

 
Realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, devidamente             
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o             
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, que comprovem possuir os             
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital.  
 
Modalidade de licitação é utilizada para as compras/contratações cujo valor estimado           
esteja entre o valor mínimo de R$80.000,01 e o valor máximo de R$650.000,00. 

 
➔ Carta Convite 

 
Licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, cadastrados ou não,            
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pelo órgão licitante que deverá              
fixar em local público cópia do instrumento convocatório para estender aos demais            
interessados cadastrados na correspondente especialidade. 
 

➔ Licitação Pregão Presencial 
 

O pregão presencial aplica-se em qualquer modalidade de licitação, podendo substituir           
Cartas Convite, Tomada de Preços e Concorrência na aquisição de bens de uso comum. A               
disputa é feita em sessão pública, por meio de propostas escritas e lances verbais. Esta               
modalidade que foi regulamentada pelo Decreto Nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000, da               
mesma forma que no pregão eletrônico, tem como regra a inversão das fases, ou seja,  
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primeiro são abertas as propostas comerciais e depois a documentação, sendo ilegal            
qualquer fato contrário a norma.  
 

➔ Licitação Pregão Eletrônico 
 

É uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito              
da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, cujos padrões de desempenho e            
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações           
usuais no mercado.  
 
Foi regulamentada pelo DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005, e é a modalidade de                 
licitação mais utilizada para realizar as compras e contratações públicas em razão da             
transparência e celeridade do processo. A transparência, acessibilidade para participação          
e rapidez dos processos, possibilitam mais competitividade entre os fornecedores e com            
isto, uma redução de custos nas compras públicas.  

 

IMPORTANTE: O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, RECOMENDA QUE NA            
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, O USO DO PREGÃO É OBRIGATÓRIO NA CONTRATAÇÃO DE BENS            
E SERVIÇOS COMUNS. A DECISÃO PELA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PREGÃO DEVE SER             
JUSTIFICADA PELO DIRIGENTE OU AUTORIDADE COMPETENTE, DE FORMA MOTIVADA E          
CIRCUNSTANCIADA. 

 

DICA DE OURO: ESSA DICA É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DO LIVRO! O PREGÃO              
ELETRÔNICO É O MAIOR E MELHOR MODALIDADE DE LICITAÇÃO PARA QUEM QUER TER             
SUCESSO! ISSO PORQUE O PROCESSO É TODO PELA INTERNET, PERMITINDO QUE VOCÊ            
POSSA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO DO PAÍS!! AINDA QUE VOCÊ            
ESTEJA FISICAMENTE NA CHINA, EM VIAGEM, DE LÁ VOCÊ PODERÁ PARTICIPAR DE UM             
PREGÃO ELETRÔNICO E FECHAR MAIS UM CONTRATO COM O GOVERNO!! 

 

ALÉM DISSO, 99% DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS DO PAÍS SÃO NA MODALIDADE PREGÃO            
ELETRÔNICO, MOVIMENTANDO MAIS DE 30 BILHÕES DE RAIS POR ANO APENAS NESSA            
MODALIDADE! 

 

COMO ESTOU COMPROMETIDO COM SEU SUCESSO, O MEU FOCO NO RESTANTE DESTE            
LIVRO SERÁ SEMPRE EM PREGÃO ELETRÔNICO! 

 

TIPOS DE LICITAÇÃO 

Eu não iria falar sobre os tipos de licitação, mas decidi falar só para você saber que existe. Isso                   
porque nos pregões eletrônicos, o tipo de licitação é sempre o menor preço. 

Tipo de licitação não deve ser confundido com modalidade de licitação. É critério de              
julgamento utilizado pela Administração para seleção da proposta mais vantajosa. Modalidade           
é procedimento.  
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Tipos de licitação mais utilizados para o julgamento das propostas são os seguintes:  

• Menor preço: Menor Preço Tipo de licitação cujo critério de seleção da proposta mais               
vantajosa para a Administração tem por base o menor preço. É utilizado geralmente para              
compra de bens, execução de obras ou prestação de serviços.; 

• Melhor técnica: Tipo de licitação cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa para a                 
Administração tem por base fatores de ordem técnica;  

• Técnica e preço: Tipo de licitação cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa para a                 
Administração tem por base a maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas             
propostas de preço e técnica.  

 

Chegamos a um momento muito importante, vou te mostrar onde você pode encontrar as              
oportunidades de negócio com o governo, onde são publicadas as licitações, e também os              
prazos que você tem para poder se preparar e participar do processo. 

Preparado? 

 

JORNAL DE LICITAÇÕES - JL 

 

Nós conversamos lá atrás que um dos princípios básicos da licitação é a publicidade, então               
todos os atos praticados pela Administração Pública devem ser abertos aos interessados,            
inclusive os que dizem respeito à licitação. Não apenas pelo fato da transparência das              
atividades públicas, ou pela possibilidade de qualquer cidadão fiscalizar a legalidade dos atos             
praticados, mas principalmente para que um maior número de concorrentes possa participar            
do processo. 

 

FIQUE ATENTO: MESMO COM ESSA OBRIGAÇÃO, HOJE, NO BRASIL, TEMOS MENOS DE 2%             
DAS EMPRESAS NEGOCIANDO COM O GOVERNO, O MAIOR COMPRADOR QUE TEMOS. E            
ESTAMOS JUNTOS PARA CONSEGUIR AUMENTAR ESSE PERCENTUAL. 

 

É importante enfatizar que a publicidade é alcançada não somente pela publicação dos atos,              
mas, sobretudo, pela viabilização do amplo acesso de todos os interessados aos processos e              
atos que integram a licitação. 

 

Mas aí você me pergunta, onde são publicados os JL? 

 

Uma coisa é certa, como a participação dos fornecedores no certame está condicionada ao              
conhecimento prévio de sua existência, o anúncio inicial da ocorrência do procedimento            
licitatório e das informações necessárias para participação, deverá ser feito a publicação Aviso             
de Licitação ou Instrumento Convocatório na forma e nos meios estabelecidos no artigo 21 da               
Lei 8666/93. 

 

IMPORTANTE: O AVISO PUBLICADO CONTERÁ A INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE OS            
INTERESSADOS PODERÃO LER E OBTER O TEXTO INTEGRAL DO EDITAL A DATA DE ABERTURA              
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E ENTREGA DAS PROPOSTAS, MODALIDADE DE LICITAÇÃO, NÚMERO DO EDITAL, DADOS DO            
ÓRGÃO OU EMPRESA LICITANTE E UM RESUMO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 

 

De acordo com o que está disposto no art. 21 da Lei 8.666/93, a publicação deverá ocorrer: 

 

No Diário Oficial da União Nos casos de Concorrência,  
No Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal Tomada de preço, Convite 
Jornal diário de grande circulação no Estado Leilão 
Portal de Compras Públicas 
 

 
Apesar deste livro não ser voltado para legislação, vou colocar o art. 21 da Lei 8.666/93 aqui                 
embaixo para você ver os prazos e os detalhes da publicação. 

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços,              
dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser              
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de               
1994) 
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da                 
Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou             
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; (Redação dada pela            
Lei nº 8.883, de 1994) 
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; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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. (Redação dada              
pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter                 
o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. 
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 
I - quarenta e cinco dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
a) concurso; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada            
integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; (Incluída pela                
Lei nº 8.883, de 1994) 
II - trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior; (Incluída pela Lei              
nº 8.883, de 1994) 
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";               
(Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso                 
anterior, ou leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
IV - cinco dias úteis para convite. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 3o Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última             
publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade              
do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.               
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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§ 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto               
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,         
a alteração não afetar a formulação das propostas 
 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO PREGÃO  

Já vimos também que a modalidade pregão não está contemplada na Lei 8.666/93, mas em um                
regulamento a parte, assim a publicação do edital no pregão possui prazo e forma própria em                
relação às modalidades da Lei 8.666/93. 

 

IMPORTANTE: A LEI 8.666/93 É USADA PARA COBRIR AS BRECHAS QUE A LEI DO PREGÃO               
NÃO SE MANIFESTA, POR ESSA RAZÃO ELA TAMBÉM TEM INFLUÊNCIA NO PREGÃO. 

 

A publicação dos avisos do edital do pregão presencial será realizada em: 

Diário Oficial, ou 
Jornal de circulação local e/ou 
Por meios eletrônicos 
Em jornal de grande circulação – dependendo da grandiosidade do pregão. 
 

Em relação ao Pregão Eletrônico, quanto ao local para a publicação do aviso do edital,               
determina o regulamento federal nº 5.450/05: 

 

PREGÃO ELETRÔNICO - Art. 4º, I, Lei 10.520/02; Decreto Federal nº 5.450/05, art. 17, incs. I, II                 
e III 

 
Para bens e serviços até R$ 650.000,00: 

1. No Diário Oficial do respectivo ente federado; e 

2.Em meio eletrônico, na internet. 

Para bens e serviços de valores estimados de R$ 650.000,01 até R$ 1.300.000,00: 

1. No Diário Oficial do respectivo ente federado; 

2. Em meio eletrônico, na internet; e 

3. Em jornal de grande circulação local. 

Para bens e serviços superiores a R$ 1.300.000,00: 

1.No Diário Oficial do respectivo ente federado; 

2. Em meio eletrônico, na internet; e 

3. Em jornal de grande circulação regional ou nacional. 

 

O aviso do edital deverá conter a definição do objeto a ser licitado, a modalidade, a data,                 
horário e local no qual ocorrerá a licitação, no caso de pregão eletrônico o endereço eletrônico                
onde ocorrerá a sessão, e a indicação de local/dias/horários onde os interessados poderão             
obter a íntegra do instrumento convocatório. 
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Uma vez publicado o edital, iniciada a fase externa da licitação, e a partir daí qualquer                
modificação efetuada no instrumento convocatório que implique em alteração das propostas           
ou documentação dos licitantes, exige nova publicação com nova abertura do prazo de 8 (oito)               
dias úteis.  

 

No caso de mudança no edital, aplica-se ao pregão a regra do art. 21, § 4º, Lei 8.666/93, que                   
diz: 

 

§ 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto                
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,         
a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
Sobre a publicação dos avisos de edital na internet, ou meios eletrônicos, importante saber              
que esses meios são oficiais, ou seja, a publicação poderá ser feita em sítios oficiais da                
administração pública, na internet, desde que certificado digitalmente por autoridade          
certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -           
ICP-Brasil. Um exemplo é o Compras Governamentais, o portal de compras do Governo             
Federal. 

DICA DE OURO: A PUBLICAÇÃO DO AVISO É OBRIGATÓRIA. A SIMPLES DISPONIBILIDADE VIA             
INTERNET NÃO SUBSTITUI A PUBLICAÇÃO NOS MEIOS ACIMA PREVISTOS (D.O., JORNAL) 

FIQUE ATENTO: OS LOCAIS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL DE LICITAÇÃO E AVISOS DE EDITAL              
SÃO: 

DIÁRIOS OFICIAIS – UNIÃO, ESTADUAL 
JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO 
JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL 
MEIOS ELETRÔNICOS – PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 
JORNAL DE LICITAÇÕES 
 

PORTAIS DE COMPRAS 

Vamos falar agora mais especificamente sobre o Pregão Eletrônico, que é a galinha dos ovos               
de ouro, de todos os que vendem para o governo.  
Eu já falei que o governo é o maior comprador do País e vender para ele possui inúmeras                  
vantagens. Mas, para vender para a Administração Pública, antes, é preciso cadastrar-se nos             
principais portais de compras. 
Já vou lhe avisar, há vários portais de compras, e eu sugiro você trabalhar com o Portal de                  
Compras Públicas que é muito moderno, bonito e fácil de utilizar, e que traz todas as                
informações necessárias para você ter muito sucesso. 

 

Eu vou listar abaixo os principais portais de licitações públicas do país. 
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PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 
Estados, Municípios, Empresas públicas e Consórcios: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 

Sem dúvida, esse é o portal de compras que mais cresceu no país, nos últimos anos. A cada                  
ano, novos municípios e estados aderem a este moderno portal que movimento, apenas no              
ano de 2018, um montante superior a 8 bilhões de reais! Incrível! 

 

 

Neste portal é muito fácil você encontrar grandes oportunidades que podem realmente            
revolucionar a sua empresa. Com alguns cliques, você se depara com vários tipos de licitação               
que vão de cotações eletrônicas até mesmo os tão desejados pregões eletrônicos. 
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COMPRASNET - SIASG  

 

Governo Federal, Estados e Municípios - https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, instituído pelo art. 7º do               
Decreto nº1.094, de 23 de março de 1994, é o sistema informatizado de apoio às atividades                
operacionais do Sistema de Serviços Gerais – SISG. Sua finalidade é integrar os órgãos da               
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

 
DICA DE OURO: O PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL          
(WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR) É O MAIOR PORTAL DE COMPRAS DO PAÍS.         
TODAS AS COMPRAS FEDERAIS SÃO FEITAS NESTE PORTAL, ALÉM DE VÁRIOS ESTADOS E             
VÁRIOS MUNICÍPIOS. ESTE PORTAL MOVIMENTA MAIS DE 90% DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS           
DO PAÍS. 

 

DICA DE OURO: EXISTEM NO MERCADO VÁRIOS SITES QUE FAZEM A TRIAGEM DOS EDITAIS              
DE PREGÃO QUE SÃO LANÇADOS DIARIAMENTE EM TODO O BRASIL. EU UTILIZO O SIGA              
PREGÃO (WWW.SIGAPREGAO.COM.BR) PARA RECEBER DIARIAMENTE OPORTUNIDADES      
QUE SÃO PUBLICADAS PELO GOVERNO.  
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PARABÉNS!  

Você chegou ao fim do capítulo 1, você está indo muito bem!!  

É isso o que eu tinha para falar com vocês! 

Como podem ver, o que não falta é oportunidade para você fechar contratos com o governo.  

Mas o que é necessário para você conseguir isso? 

A resposta é simples: dar o primeiro passo! 

Eu estou comprometido em lhe ajudar a dar esse primeiro passo. Para isso, é muuuuito               
importante você ler com atenção o capítulo 2. Vou lhe ensinar exatamente o que você precisa                
fazer para preparar sua empresa para a sua jornada de sucesso! 

Caso você ainda não tenha feito o que lhe pedi no capítulo 0, insisto novamente! 

Deixo aqui um convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu                 
próximo nível. 

 

Entre lá na minha página do facebook/Instagram 
(@rodolphodosanjosoficial), assista meus vídeos, e coloque nos 

comentários a seguinte hashtag:  
 

#PortalDeComprasPúblicas 

Não esqueça de compartilhar este material com todos que você acha que deveriam saber              
sobre este assunto! 

Um abraço, 

Rodolpho dos Anjos   
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CAPÍTULO DOIS:  
HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 

Métodos e técnicas para adquirir a habilitação técnica necessária participar do seu 
primeiro pregão: "todo mundo que está lá já fez isso". 
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CAPÍTULO 2 

HABILITAÇÃO DA EMPRESA 

Que bom que você está avançando na missão de vender para o governo! No capítulo 0 eu lhe                  
mostrei o que você precisa para montar sua empresa e dar seu primeiro passo. No capítulo 1,                 
te mostrei um pouco mais sobre o mundo das licitações, e você deve ter percebido que há                 
oportunidades para qualquer tipo de empresa, seja para venda de produtos ou mesmo             
prestação de serviços. 

Agora no capítulo 2, vou lhe mostrar o que é necessário para você preparar sua empresa para                 
assinar um contrato com o governo. Este capítulo será um pouco técnico, mas é de extrema                
importância. Leia com calma e aproveite para fazer um check list de coisas que você deverá                
providenciar para deixar sua empresa pronta para ser habilitada quando ganhar suas licitações. 

A habilitação da sua empresa será exigida no momento que acabar a etapa de lances de um                 
pregão eletrônico, caso você seja o vencedor. Mas o ideal é ter certeza de que a habilitação                 
dela está toda OK antes mesmo da abertura do pregão. Caso contrário, você poderá perder               
muitas oportunidades! 

Encerrada a fase de lances, em um pregão eletrônico, se inicia a fase de Habilitação e                
Aceitação da empresa classificada em 1º lugar. O pregoeiro solicitará o envio da proposta de               
preços, atualizada ao valor do seu último lance e todos os documentos de habilitação              
elencados no Edital, conforme as exigências da Lei 8.666/93 – Lei das Licitações. 

 

FIQUE ATENTO: NOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS VOCÊ FICARÁ MAIS ACOSTUMADO COM ESSE           
LINGUAJAR DE QUEM JÁ PARTICIPA DE LICITAÇÃO! VAMOS MOSTRAR TODAS AS ETAPAS,            
DESDE A ANÁLISE DE UM EDITAL. AGUARDE! =) 
 

Apresentando a documentação exigida a empresa que deu o lance vencedor comprovará que             
tem todas as condições de assinar o contrato com a Administração. 

 

IMPORTANTE: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ SATISFAZER TODAS AS EXIGÊNCIAS         
HABILITATÓRIAS PARA PODER SER REALMENTE DECLARADA VENCEDORA E ASSINAR O          
CONTRATO COM O GOVERNO. 

 

DICA DE OURO: MONTE NO SEU COMPUTADOR UMA PASTA COM TODOS ESSE            
DOCUMENTOS, PARA NÃO FICAR PROCURANDO DOCUMENTAÇÃO NA HORA EM QUE VOCÊ           
FOR CHAMADO PARA ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO. CASO VOCÊ SEJA CLIENTE DO SIGA            
PREGÃO, BASTA ANEXAR TODOS OS DOCUMENTOS NAS PASTAS DO PREGÃO, PARA JÁ            
DEIXAR A DOCUMENTAÇÃO PRONTA PARA ENVIAR. 
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Habilitação Jurídica: 

É a prova de que a empresa realmente existe.  

É a demonstração de que a empresa está legalmente constituída e devidamente registrada na              
Junta Comercial, podendo exercer direitos e contrair obrigações. 

Essa documentação será composta de: 

 

➔ Cédula de identidade (dos sócios); 
➔ Registro comercial, no caso de empresa individual; 
➔ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se          
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da             
documentação de eleição dos seus administradores; 
➔ Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de             
diretoria em exercício; 
➔ Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em            
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo             
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
➔ Registro ou certificado de fins filantrópico s e/ou ato de declaração de utilidade             
pública, no caso de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade pública. 

Como você pode perceber, quase toda esta documentação foi gerada pelas etapas de criação 
da sua empresa, conforme falei no capítulo 0.  

 

Habilitação Fiscal e Trabalhista 

(Art. 29 da Lei 8.666/93) 
 

Essa habilitação comprova que a empresa está regular diante suas obrigações com a legislação              
tributária federal, estadual, municipal, seguridade social e o fundo de garantia por tempo de              
serviço. E também não possui nenhuma pendência com a justiça do trabalho. 
 
 
IMPORTANTE: REGULARIDADE É DIFERENTE DE QUITAÇÃO. REGULARIDADE É A         
COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO FISCO. 
 
 
Segundo a Lei de Licitações os documentos que provam a regularidade fiscal da empresa são: 
 
1 – Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Física e Jurídica 
 
Cadastro de Pessoa Física – CPF e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas – CNPJ. Ambos são                
expedidos pela Secretaria da Receita Federal. 
 
Link direto para a página:  
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 
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2 – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e INSS 
 
Apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais emitida            
pela Receita Federal, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias. Em uma única certidão,               
certidão conjunta, o licitante comprova a regularidade da sua empresa. 
Link direto para a página:  
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNIC
ertidao.asp?Tipo=1 
 
 
3 – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual 
 
Certidão emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, podendo ser solicitada em qualquer            
posto de atendimento da Secretaria de Fazenda Estadual ou pelo site, em alguns Estados. Esta               
certidão tem validade de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão. 
 
 
4 – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal 
 
Esta certidão deverá ser solicitada na Secretaria de Estado Municipal de sua cidade, ou por               
meio eletrônico em alguns Estados. 
 
 
5 – Prova de Regularidade com FGTS 
 
Esta Certidão poderá ser solicitada em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou por              
meio eletrônico no site da Caixa: www.caixa.com.br .  
 
Link direto para a página:  
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

 

6 – Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho 

Esta certidão poderá ser emitida por meio eletrônico no site do Tribunal Superior do Trabalho -                
TST, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

Link direto para a página:  
http://www.tst.jus.br/certidao 
 
 
IMPORTANTE: QUANDO A LICITANTE É MICROEMPRESA OU EPP, E ESTÁ COM ALGUM DOS             
DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL VENCIDO, ELA TERÁ 5 DIAS PARA REGULARIZAR A            
SITUAÇÃO E APRESENTAR A CERTIDÃO VÁLIDA NO ÓRGÃO. CASO NÃO APRESENTE SERÁ            
DESCLASSIFICADA. 
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HABILITAÇÃO TÉCNICA 
(Art. 30 Lei 8.666/93) 

 
É o conjunto de requisitos profissionais que o licitante apresenta para executar o objeto da               
Licitação, é a análise da aptidão técnica, prática e teórica, da licitante para a execução do                
objeto que licitado.  

Essa qualificação técnica poderá ser exigida tanto da empresa quanto dos profissionais,            
dividindo-se na seguinte classificação: 
 
 
Capacidade técnico-operacional 
 
É a capacidade atinente à pessoa jurídica, à empresa que será contratada. Aqui, são exigidos               
documentação que comprove que a pessoa jurídica realizou anteriormente objeto similar ao            
licitado. Em outras palavras, é a garantia de que a empresa vencedora realmente prestou o               
serviço ou vendeu o produto que está oferecendo na licitação. 
 
Estes requisitos podem ser genéricos, específicos e operativos. É indispensável que o licitante             
disponha do atestado de capacidade e qualificação técnica na hora que o pregoeiro e sua               
equipe requererem a documentação. 
 
 
Capacidade técnico-profissional 
 
Refere-se à capacidade dos profissionais que irão executar o objeto. Esses profissionais são             
aqueles que integram o quadro da pessoa jurídica que será contratada, seja como sócio,              
empregado ou contratado por intermédio de contrato de prestação de serviços. 
 
A qualificação técnica é comprovada por meio de apresentação de Atestados de Capacidade             
Técnica, expedido por órgão governamental, nos casos em que a empresa já participa de              
licitações, ou empresa privada, emitido para a empresa após a prestação dos serviços. O              
documento do atestado de capacidade precisa ter no conteúdo descriminado de forma clara,             
contendo características, quantidades e descrição do material ou serviço prestado.  
 

FIQUE ATENTO: PODE ACONTECER DE O PREGOEIRO SOLICITAR DILIGÊNCIA NOS ATESTADOS           
APRESENTADOS, NESSES CASOS TENHA O CONTRATO ASSINADO E A CÓPIA DA NOTA FISCAL             
EMITIDA, REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS. 
 
DICA DE OURO: UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA NADA MAIS É DO QUE UM              
DOCUMENTO ONDE OUTRA EMPRESA RECONHECE QUE VOCÊ PRESTOU, COM QUALIDADE,          
UM SERVIÇO OU VENDEU PRODUTOS COMPATÍVEIS AO DA OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
 

HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
  
Tem a finalidade de verificar se o licitante possui boa situação econômica para custeio das               
despesas durante e execução do contrato. 
 
A comprovação da qualificação econômico-financeira da empresa tem o objetivo de garantir            
ao órgão licitante que os produtos ou serviços serão fornecidos, já que o vencedor da licitação                
terá capacidade para cumprir com o contrato.  
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São exigidos por Lei limitando-se os seguintes documentos para comprovação: 
 
1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
 
Feito pelo contador e arquivado na Junta Comercial de onde a empresa está sediada; 
 
2 – Certidão Negativa de Falência, Concordata e de execução patrimonial 
 
Emitida pelos cartórios ou por meio eletrônico, em alguns Estados. No DF a certidão de               
Falência e Concordata é emitida, gratuitamente, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal,             
tendo 30 (trinta) dias de validade 
 
Link direto para a página do TJDF:  
https://procart.tjdft.jus.br/sistjinternet/sistj?visaoId=tjdf.sistj.internet.certidao.apresentacao.
VisaoGerarCertidao 
 
3 – Garantia 
 
Caso o edital exija, poderá ser em depósito prévio a data de realização da licitação de até 1%                  
do valor do contrato a ser licitado – o pedido de garantia fica à critério de cada órgão. 
 
4 – Capital Social mínimo até o limite de 10% do valor total do contrato 
 
Fica critério de cada órgão essa exigência. 
 
5  – Índices de Liquidez 
 
Tais índices são solicitados para demonstração da saúde financeira da empresa, geralmente            
são solicitados quando os índices de balanço são inferiores a 1, no entanto, fica critério de                
cada órgão essa exigência. 
 
IMPORTANTE: A CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA DEVE SEMPRE SER ENVIADA JUNTO            
COM O RESTANTE DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA, CASO NÃO ENVIE A EMPRESA SERÁ             
DESCLASSIFICADA. 
 
Os documentos listados nos itens Habilitação Fiscal e Trabalhista, e o balanço patrimonial, no              
caso da Habilitação Econômico-Financeira, fazem parte do Sistema de Cadastramento          
Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo que no caso de as certidões estarem vencidas,              
dentro do SICAF, elas precisarão ser encaminhadas para comprovar sua regularidade. 
 
 

Documentação Complementar 
Além da documentação de habilitação apresentada acima a legislação pode solicitar algumas            
declarações sobre o “modus operandi” da empresa. Tais declarações podem ser relativas a             
enquadramento da empresa, se ela é ME ou EPP, se ela possui vínculo familiar com               
funcionários do órgão que está contratando, cada edital pode trazer uma declaração diferente,             
que a licitante precisa estar atenta para providenciar. 
Duas declarações que são sempre exigidas em certames licitatórios, que devem ser sempre             
apresentadas são:  
 

1 – Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos 
Contida no §2º do art. 32 da Lei 8.666/93; e a  
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2 – Declaração de Emprego de Menores 

Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer              
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze               
anos, conforme previsto no o art. 27, inc. V da Lei 8.666/93. 

 

Importante ressaltar que, quando o “caput” do art. 27 determina que, para fins de habilitação,               
será exigida EXCLUSIVAMENTE a documentação ali disposta, “Significa que nada mais poderá            
ser exigido além da documentação mencionada nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993, a                  
não ser que a exigência se refira a leis especiais.” (Tribunal de Contas da União, Licitações &                 
Contratos – Orientações e Jurisprudências do TCU, 4ª ed., 2010, p.333).  

 

Ou seja, a documentação exigida nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93 compõe o rol máximo de                  
documentos que poderão serem exigidos dos proponentes via edital. A exceção de outra             
exigência, documental, que não as constantes desse rol, somente poderá ser efetuada, pelo             
edital, para determinadas atividades (ex.: comercialização de alimentos, remédios, explosivos),          
desde que exista lei ou regulamentos especiais exigindo o atendimento de requisitos            
específicos. 

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(Art. 56 Lei 8.666/93) 

  
A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento              
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e             
compras. 
 
§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação              
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos                
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de             
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores            
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº            
11.079, de 2004) 
 
II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

 
§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do                     
contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no              
parágrafo 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade             
técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente          
aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior            
poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato. (Redação dada pela Lei nº                 
8.883, de 1994) 
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§ 4o A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do               
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
§ 5o Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o                 
contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. 
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PARABÉNS!  

Você chegou ao fim do capítulo 2, você está indo muito bem!!  

Você chegou ao fim de mais um capítulo deste manual que lhe levará para o próximo nível no                  
mundo das licitações! 

O capítulo 3 está imperdível e lhe ensinará a analisar um edital de forma profissional, com cada                 
detalhe! Nele vou mostrar a habilidade que poucos sabem sobre como ganhar uma licitação! 

Se você ainda não me mandou a formalização do seu compromisso com seu sucesso, reitero o                
convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu próximo nível. 

Deixo aqui um convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu                 
próximo nível. 

 

Entre lá na minha página do facebook/Instagram 
(@rodolphodosanjosoficial), assista meus vídeos, e coloque nos 

comentários a seguinte hashtag:  
 

#PortalDeComprasPúblicas 

 

Não esqueça de compartilhar este material com todos que você acha que deveriam saber              
sobre este assunto! 

Um abraço, 

Rodolpho dos Anjos   
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CAPÍTULO TRÊS: CRIANDO UMA ESTRATÉGIA DE 
LANCES E VENCENDO o 1º PREGÃO 

 
Como participar efetivamente de um pregão eletrônico com uma estratégia de 

lances infalível, onde o segredo está em uma habilidade que você talvez já tenha. 
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CAPÍTULO 3 

CRIANDO UMA ESTRATÉGIA DE LANCES E VENCENDO O 1º PREGÃO  

A minha ampla experiência em licitações me permite fazer uma comparação: uma licitação             
pública é equivalente a uma batalha em uma guerra. O processo licitatório em si é como se                 
fosse o terreno de batalha e os licitantes são os exércitos a combaterem para conquistar o                
terreno.  

É claro que em uma licitação não há batalhas reais entre empresas licitantes, nem combates               
reais, mas essa analogia nos permite aplicar o aprendizado que SUN TZU já ensinava há               
milhares de anos para seus exércitos, e que pode ser visto no livro A Arte da Guerra: 

“Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará cem batalhas sem perder; para               
aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória                
ou derrota serão iguais; aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será                 
derrotado em todas as batalhas.” 

Apesar desse ensinamento ser milenar, ele nunca foi tão atual. Vou explicar o porquê. 

Se em uma licitação você estiver com sua documentação toda regular, tiver escolhido o melhor               
fornecedor e o melhor produto, você conhecerá a si mesmo e saberá que está pronto para o                 
dia da licitação. Se, além disso, você fez o seu dever de casa e estudou seus concorrentes,                 
assim como seus produtos e fornecedores, você conhecerá seu inimigo. Dessa forma, você             
participará de centenas de licitações sem perder. 

Se em uma licitação você conhecer apenas a si mesmo, sem levar em consideração seus               
concorrentes, suas chances de vitória e de derrota em suas licitações serão iguais. 

Agora se você não se preparar adequadamente para uma licitação e nem procurar conhecer              
seus concorrentes, você perderá todas as licitações que você participar. 

Se você quer ganhar muitas licitações e ter muito sucesso, você precisará se preparar muito               
bem para isso. Nos capítulos 0, 1 e 2 deste livro, eu mostrei como você prepara uma empresa,                  
tanto juridicamente quanto tecnicamente, e como você descobre as licitações públicas. Neste            
capítulo lhe ensinarei como escolher a melhor licitação e como estudar os seus concorrentes. 

 

A escolha de uma licitação 
 

Para quem participa de licitações públicas, cada dia surgem centenas (ou até mesmo milhares)              
de novas oportunidades para negociar com o governo. São oportunidades que se dividem em              
dois segmentos: 

➔ Produtos – aquisição de produtos de acordo com as especificações e quantidades            
definidas pelos órgãos públicos 

➔ Serviços – prestação de serviços conforme as exigências definidas pelos órgãos           
públicos 

Neste ponto, você já deve ter em mente se seu negócio com o governo será vender produtos                 
ou prestar serviços. Cada um desses tem suas especificidades e eu estou aqui justamente para               
te ensinar os atalhos de cada uma delas. Nas linhas abaixo eu resumi 10 anos de experiência                 
de consultoria em licitações públicas, trazendo algumas sacadas que você levaria anos para             
aprender. 
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DICA DE OURO: ESCOLHA POUCOS PRODUTOS OU SERVIÇOS PARA ATUAR, MAS SEJA O             
MELHOR NESTE SEGMENTO. PROCURE OS MELHORES FORNECEDORES! 

Vantagens de vender PRODUTOS para o governo 

Você não precisa necessariamente ter um estoque 

Quando o governo publica um edital para aquisição de produtos, geralmente ele deixa             
claro a quantidade de itens que serão adquiridos e o prazo de entrega desejado. Dessa               
forma, o fornecedor não precisa ter esses itens em estoque, basta que ele negocie              
com seus fornecedores a entrega dos produtos nos prazos acordados previamente. 

Você pode escolher seus fornecedores 

Geralmente, quando você tem um comércio você revende produtos de fornecedores           
fixos. Já nas licitações, uma vez que o órgão publica as especificações dos produtos              
que deseja adquirir, você poderá escolher o melhor fornecedor que atenda às            
exigências do edital. É comum vendermos um produto de um determinado fornecedor            
para um órgão X e um outro produto do concorrente dele para um órgão Y. 

Você pode ter excelentes margens de lucro 

Diariamente, milhares de empresas participam de licitações públicas, mas são poucas           
delas que são como você, que procura estudar e aprofundar seus conhecimentos            
sobre o assunto antes de se dedicar para uma licitação. Dessa forma, essas empresas              
são recorrentemente desclassificadas nas licitações, muitas vezes por não se          
prepararem devidamente, e assim a licitação acaba por ter você como vencedor, com             
uma margem de lucro bem maior do que você havia previsto. 

O governo compra todos os tipos de produtos 

A grande vantagem de vender para o governo é que ele compra de tudo (DE TUDO                
MESMO!). Você poderá vender QUALQUER coisa que imaginar!! Garanto que haverá           
demanda. Olhe os exemplos abaixo: 
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Você pode trabalhar de casa 

Uma vez que você não precisará de uma loja física para vender para o governo e quem                 
sabe nem mesmo ter um estoque, nada impede que você trabalhe do conforto do seu               
lar! Basta ter um computador com internet e um telefone para você se comunicar com               
seus fornecedores. Quando você receber seus pedidos de compra, que são enviados            
por e-mail, basta você entrar em contato com o fornecedor e pedir que ele entregue a                
mercadoria diretamente no órgão público. 

Você pode multiplicar suas vendas para outros órgãos 

Nos próximos capítulos eu falarei sobre a Adesão de Atas de Registro de Preços, uma               
mágica que os profissionais usam para vender até 5 vezes mais o quantitativo do              
pregão que ganhou, para outros órgãos, e o grande detalhe é que essa venda              
dispensará a necessidade de participar de outras licitações! Esse tipo de contratação é             
conhecido como carona (quando um órgão público pega uma carona na licitação de             
outro órgão). 

Você pode trabalhar com todos os tipos de produto que quiser 

Nada impede da sua empresa vender papel, caneta, tesoura, cueca, camisa, boné,            
sapato, café, açúcar, leite, verdura… uma única empresa pode vender quase de tudo!! 

 

Riscos de vender PRODUTOS para o governo 

 

Seu fornecedor pode atrasar a entrega 

Esse risco existe e você deverá ter jogo de cintura para renegociar prazos com o órgão. 

FIQUE ATENTO:  FUTURAMENTE TE ENSINAREI A FAZER ISSO. 

 

Aumento de preços do seu fornecedor 

Esse risco existe e você deverá ter jogo de cintura para renegociar preços com o órgão.                
Há diversas formas de fazer isso!  

FIQUE ATENTO:  FUTURAMENTE TE ENSINAREI A FAZER ISSO. 

 

Seu produto pode ser descontinuado pelo fabricante 

Esse risco existe e você deverá ter jogo de cintura para renegociar o produto ofertado               
com o órgão.  

FIQUE ATENTO:  FUTURAMENTE TE ENSINAREI A FAZER ISSO. 

 

Poderá haver extravio de mercadoria no transporte 

Esse risco existe e você deverá ter jogo de cintura para renegociar com o órgão e tratar                 
dessas questões com o seu fornecedor e com a sua transportadora.  
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FIQUE ATENTO:  FUTURAMENTE TE ENSINAREI A FAZER ISSO. 

 

 

Vantagens de prestar SERVIÇOS para o governo 

 

Você não precisa ficar correndo atrás de clientes 

A grande vantagem de prestar serviços é que diariamente o governo lança centenas de              
oportunidades para contratação de serviços. Assim, você não precisará ficar correndo           
atrás de clientes, pois seu grande cliente que irá lhe avisar quando ele necessitará dos               
seus serviços. 

 

Você pode escolher seus empregados 

Quando você presta um serviço para o governo, ele apenas exigirá que o serviço seja               
prestado conforme o exigido, mas não lhe exigirá que contrate determinados           
funcionários. Assim, você tem a liberdade de escolher quem contratar, podendo você            
mesmo ser quem vai executar o serviço. 

 

Você pode ter excelentes margens de lucro 

Acredite, há verdadeiras minas de ouro no segmento de serviços para o governo. 

O governo contrata todos os tipos de serviços 

TODOS mesmo!! Desde serviços funerários... 

 

 

…  

 

 

 

até mesmo serviço de barbearia ... 

 

 

 

 

 

 

… passando por serviços de limpeza, jardinagem, costura, varrição, poda de árvores, vigilância,             
cursos profissionalizantes, desenvolvimento de software, orquestra de coral, manutenção         
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predial, organização de eventos, taxi, locação de veículos, serviços de hotelaria… eu disse que              
eram todos mesmo! 

 

 

O prazo de um contrato de serviços poderá ser de até 60 meses 

Imagina poder vender um serviço para o governo, com uma excelente margem de             
lucro, e ainda por cima ter o contrato renovado pelos próximos 5 anos?!?! Essa é uma                
realidade! 

 

Riscos de prestar SERVIÇOS para o governo 

 

O serviço não foi executado como o solicitado 

Em todo contrato de prestação de serviço para o governo há a figura do fiscal do                
contrato. Ele será responsável por verificar se todas as exigências do contrato estão             
sendo seguidas. Assim, fique atento ao fiscal e, se der, seja seu amigo! ;) 

 

Você é responsável pelas ações dos seus empregados 

A empresa prestadora de serviço é responsável por todas as atitudes de seus             
funcionários perante o órgão público. Dessa forma, fique atento com seus           
funcionários! 

 

DICA DE OURO: AS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE          
CORRESPONDEM A QUASE 99% DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, PERMITEM QUE EMPRESAS DE           
QUALQUER CIDADE DO BRASIL PARTICIPEM DE PREGÕES EM TODO O TERRITÓRIO           
NACIONAL. ASSIM, NÃO SE LIMITE A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES APENAS DA SUA CIDADE!!  

 

FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE TE ENSINAREI COMO GANHAR MUITO DINHEIRO ATUANDO          
EM DIVERSOS SEGMENTOS EM TODO O BRASIL! 

 

FIQUE ATENTO: PODE ACONTECER DE VOCÊ FICAR VICIADO EM PARTICIPAR DE PREGÃO!!            
MAS CUIDADO. NÃO DÊ UM PASSO MAIOR DO QUE SUAS PERNAS. PREPARE-SE, PESQUISE,             
VEJA SE VOCÊ TEM CAPACIDADE E SÓ DEPOIS CORRA ATRÁS DE MAIS CONTRATOS! 
 

Após decidir em que área você irá atuar, é hora de segmentar. Se você for vender produtos,                 
faça uma lista com todos os produtos que deseja vender para o governo. Se você preferir                
prestar serviços, faça uma lista de todos os serviços que deseja prestar. Depois disso, conforme               
você aprendeu no capítulo 1, escolha os editais que mais lhe interessam e vamos para o                
próximo passo! 
 

DICA DE OURO: DEPOIS DE DEFINIR SEUS SEGMENTOS DE ATUAÇÃO, VOCÊ PODERÁ UTILIZAR             
SOFTWARES COMO O SIGA PREGÃO (WWW.SIGAPREGAO.COM.BR) PARA LHE ENVIAR         
DIARIAMENTE DEZENAS DE OPORTUNIDADES DE ALAVANCAR SEU NEGÓCIO. ASSIM VOCÊ          
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PODE FICAR DESPREOCUPADO E FOCAR NO QUE VOCÊ TEM QUE FAZER DE MELHOR,             
CONHECER A SI E A SEUS INIMIGOS. 
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Análise detalhada do edital 
 

Para toda licitação que o governo publica há o EDITAL, documento através do qual o órgão                
público estabelece todas as condições da licitação que será realizada e divulga todas as              
características do produto ou serviço que será adquirido.  

 

O edital estabelece um elo entre o órgão público e os licitantes. Deve ser claro, preciso e fácil                  
de ser consultado.  

 

Cabe ao edital informar prazos, atos, instruções relativas a recursos e impugnações,            
informações pertinentes aos produtos e aos serviços, além de outras que se façam necessárias              
à realização da licitação.  

IMPORTANTE: PARA QUEM ESTÁ INICIANDO NO MUNDO DAS LICITAÇÕES É EXTREMAMENTE           
IMPORTANTE A LEITURA (E RELEITURAS) DO EDITAL QUE LHE INTERESSA. COM O TEMPO,             
VOCÊ VERÁ QUE NÃO SERÁ NECESSÁRIO LER TUDO, MAS FOCAR NAS PARTES MAIS             
IMPORTANTES  

 

FIQUE ATENTO:  FUTURAMENTE TE ENSINAREI A FAZER ISSO. 

 

No edital da licitação você encontrará as seguintes informações: 

O número e ordem (da licitação) em série anual 

O nome da repartição interessada e seu setor 

A modalidade da licitação 

O tipo da licitação 

O local e a hora para o recebimento da documentação e proposta, bem como para               
início da abertura dos envelopes ou etapa de lances 

 

Além disso, o edital indicará, obrigatoriamente, o seguinte:  

➔ O objeto da licitação, em descrição sucinta e clara 

➔ O prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos para             
execução do contrato e para entrega do objeto da licitação 

➔ Sanções para o caso de inadimplemento 

➔ Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico da licitação 

➔ Se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local                
onde possa ser examinado e adquirido 

➔ Condições para a participação na licitação e forma de apresentação das propostas 

➔ Critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos 
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➔ Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que              
serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às           
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu          
objeto (email, site etc) 

➔ O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida             
a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos 

➔ Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,             
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para             
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data               
do adimplemento de cada parcela 

➔ Condições de pagamento, prevendo: 

◆ Prazo de pagamento, não superior a trinta dias, contado a partir da data final do               
período de adimplemento de cada parcela 

◆ Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a          
disponibilidade de recursos financeiros 

◆ Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do              
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento 

◆ Compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por          
eventuais antecipações de pagamentos 

◆ Exigência de seguros, quando for o caso 

➔ Instruções e normas para os recursos previstos na Lei de licitações 

➔ Condições de recebimento do objeto da licitação 

➔ Outras indicações específicas ou peculiares da licitação 

 

FIQUE ATENTO: APESAR DE SER UM DOCUMENTO EXTENSO, O EDITAL TEM ALGUMAS            
PARTES CRUCIAIS QUE VOCÊ DEVERÁ SABER. ESSAS PARTES EU COLOQUEI EM NEGRITO NA             
LISTAGEM ACIMA. 

 

Agora que você já sabe quais são as partes mais importantes do edital (o nosso terreno de                 
batalha), chegou a hora de conhecer a si mesmo e aos seus inimigos.  

 

DICA DE OURO: SE VOCÊ FIZER CORRETAMENTE O TRABALHO DE CONHECER A SI E AOS SEUS                
CONCORRENTES, VOCÊ JÁ TERÁ TRAÇADO SEU CAMINHO PARA O SUCESSO. 

 
 

Mapeando a concorrência 
 

Agora que você já escolheu um edital que lhe interessa, seja por um determinado produto ou                
um determinado serviço, o primeiro passo é mapear os seus concorrentes. Existe uma             
sequência para isso, e se você fizer do jeito que estou lhe ensinando, é infalível.  
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IMPORTANTE: ESTA É A HABILIDADE QUE EU ME COMPROMETI EM LHE ENSINAR NESTE             
CAPÍTULO. PRESTE BASTANTE ATENÇÃO E TENTE REPETI-LA ATÉ QUE VOCÊ CONSIGA FAZER            
ISSO NO AUTOMÁTICO. 

Pesquise por editais passados para o mesmo segmento de produto ou serviço, desse              
mesmo órgão público que lançou o edital, ou de órgãos da mesma cidade 

Você deve estar se perguntando o porquê de fazer isso e como fazer isso. Eu sei que                 
no primeiro momento parece ser desnecessário, mas acredite em mim, você está            
aprendendo a conhecer seu inimigo. 

Pesquisar por licitações passadas para um determinado produto ou serviço tende a ser             
bem trabalhoso. Mas há no mercado softwares como o SIGA Pregão           
(www.sigapregao.com.br) que facilitam muito a nossa vida. Ele tem um mecanismo de            
busca bem fácil de mexer, que também traz informações sobre pregões que já             
finalizaram. 

Os licitantes do mesmo segmento tendem a se repetir em licitações de órgãos em que               
já atuam ou que já participaram de licitações anteriores. 

Faça uma tabela com o nome e CNPJ de cada concorrente que encontrar, assim como               
a descrição do produto que ele ofertou, a marca, o fabricante e, principalmente, o              
preço que ele ofertou 

Essa tabela servirá de base para você mapear sua concorrência, podendo até mesmo             
prever o produto que ele ofertará na licitação que você tem interesse, assim como até               
que preço ele irá ofertar na licitação. 

Essas informações serão encontradas na ATA do pregão que já finalizou, e você             
conseguirá chegar nessa ATA através do SIGA Pregão. 

Um exemplo de tabela para uma suposta compra de caneta esferográfica azul segue             
abaixo: 

 

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM UM FURO LATERAL 

EMPRESA CNPJ DESCRIÇÃO MARCA FABRICANTE PREÇO 

EMPRESA A 00.000.000 Caneta 0 BIC BIC R$ 0,67 

EMPRESA B 11.111.111 Caneta 1 YUN PYN YUN PYN R$ 0,44 

EMPRESA C 22.222.222 Caneta 2 BIC BIC R$ 0,62 

 

 

No exemplo acima, através de um estudo prévio da concorrência fica claro que uma              
caneta esferográfica da marca BIC, que é muito boa, não tem preço para concorrer              
com uma caneta de marca chinesa.  
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Faça uma cotação com TODOS os fornecedores cujo produto foi ofertado nessas            
licitações 

 

Esse é o pulo do gato. Sabendo o preço de todos os prováveis fabricantes, você               
conseguirá prever como que será o comportamento dos seus concorrentes na hora da             
licitação.  

 

Se você estiver querendo prestar um serviço, a pesquisa de preço dos concorrentes             
também é necessária, mas nesse ponto você estará preocupado em descobrir como            
que os concorrentes chegaram no seu preço final. 

 
DICA DE OURO: SIGA EXATAMENTE ESSES TRÊS PASSOS. QUANTO MAIS LICITAÇÕES           
PASSADAS, PARA O MESMO OBJETO VOCÊ ENCONTRAR, MAIS VOCÊ CONHECERÁ SEUS           
CONCORRENTES. 
 
 

Escolhendo o melhor produto 
 

Agora que você já sabe quem serão seus prováveis concorrentes, assim como quais produtos              
eles irão ofertar e em que preços conseguem chegar com estes produtos, é hora de se                
preparar para a batalha. 
 
Lembre-se que o governo não quer comprar o produto ou serviço mais baratos, mas sim os                
melhores produtos. 
 
 
IMPORTANTE: O MELHOR PRODUTO É AQUELE QUE ATENDE A TODAS AS EXIGÊNCIAS            
DESCRITAS NO EDITAL E QUE TENHA O MENOR PREÇO. A HABILIDADE DE ESCOLHER O              
MELHOR PRODUTO É TÃO IMPORTANTE QUANTO À DE CONHECER SEUS CONCORRENTES. 

 

Vamos levar em consideração o exemplo anterior, para aquisição de caneta esferográfica azul             
com corpo sextavado, transparente e com um furo lateral. Não adianta nada a Empresa B               
oferecer uma caneta chinesa da marca YUN PYN, muito mais barata que uma caneta BIC, se o                 
corpo dela é opaco e com formato circular liso. Neste exemplo, o melhor produto é aquele que                 
atende às exigências do edital, ou seja, a caneta BIC, mesmo ela sendo mais cara que a caneta                  
chinesa. Como duas empresas ofertaram canetas BIC, o melhor produto foi ofertado pela             
empresa C, que tem o menor preço. 
 
 
DICA DE OURO: POR MAIS TENTADOR QUE SEJA ESCOLHER UM PRODUTO QUE SEJA MUITO              
MAIS BARATO, PROCURE SEMPRE (EU DISSE SEMPRE!) OFERECER UM PRODUTO QUE           
ATENDA A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, NOS SEUS MÍNIMOS DETALHES. 
 
FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE VOU LHE ENSINAR TÉCNICAS AVANÇADAS DE GANHAR UM           
PREGÃO SEM NECESSARIAMENTE OFERTAR O MENOR PREÇO. 
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Sua missão agora é escolher o melhor produto para o edital que você escolheu participar. Faça                
isso com afinco, negocie preço com o fornecedor, ligue para o concorrente dele, faça o que                
estiver ao seu alcance para a hora da licitação. 
 

IMPORTANTE: SE VOCÊ FIZER SEU DEVER DE CASA, VOCÊ CONHECERÁ A SI MESMO E ESTARÁ               
PREPARADO PARA A BATALHA. 

 
DICA DE OURO: APENAS 5% DAS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DE LICITAÇÃO FAZEM ESSE             
EXERCÍCIO DE SE CONHECER E CONHECER OS CONCORRENTES ANTES DE CADA LICITAÇÃO. AS             
DEMAIS, QUASE SEMPRE, JÁ ESTÃO ACOSTUMADAS COM O DIA A DIA DE LICITAÇÕES E              
PREFEREM CONTAR COM A SORTE. EU ESTOU COMPROMETIDO A LHE ENSINAR A ANDAR DE              
MÃOS DADAS COM A SORTE! 
 
 

Formulando seus preços 
 
Esse é o momento que você se prepara para a batalha. Talvez o momento mais importante da                 
sua preparação para a licitação. 

 

Nesta etapa você já conhece a si e ao seu inimigo. Consegue ter uma ideia de quem vai                  
concorrer com você na hora da licitação, quais as marcas, os preços dos concorrentes. A               
questão agora é: Qual é o meu menor preço? 

 

IMPORTANTE: O PREGÃO ELETRÔNICO É A MODALIDADE DE 99% DOS PROCESSOS           
LICITATÓRIOS DO PAIS. E É O MELHOR, ACREDITE!! QUANDO VOCÊ CADASTRA SUA            
EMPRESA PARA PARTICIPAR DE UM PREGÃO, VOCÊ PODE CADASTRAR QUALQUER PREÇO NA            
ETAPA DE CADASTRAMENTO. HAVERÁ UM MOMENTO DURANTE O PREGÃO QUE VOCÊ           
CONSEGUIRÁ VER OS PREÇOS DOS SEUS CONCORRENTES EM TEMPO REAL, E PODERÁ IR             
OFERTANDO LANCES TAMBÉM. 

 

Ao cadastrar sua proposta em um pregão eletrônico, é extremamente importante que você             
cadastre no seu preço cheio, com a margem de lucro dos sonhos. Durante o pregão, se                
necessário, você vai baixando seu valor de acordo com a oferta dos concorrentes. Acontece              
que você deverá ter noção do seu menor preço, ou seja, um preço que você consiga entregar                 
seu produto ou serviço com os mínimos requisitos de qualidade exigidos no edital. 

 

Vou lhe dar uma dica de como compor seu preço, mas deixo claro que você deverá fazer isso                  
melhor que eu, afinal de contas você conhece seu segmento de atuação. 

 

Suponha que escolhi participar de um pregão eletrônico para vender 100 Notebooks de última              
geração. Depois de fazer todo o estudo dos concorrentes, escolhi participar oferecendo um             
fabricante X. Para isso, fiz a seguinte conta: 
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Custo fixo por Notebook no Fabricante X – R$ 2.000,00 

Margem de Lucro dos sonhos – 50%  

Imposto (Suponha que seja 10%) - 10% 

Transporte + seguro transporte – 3% 

Quantidade – 100 unidades 

Valor Inicial Unitário = (Custo + Lucro)*Imposto*transporte 

Valor Inicial Unitário = (2000 + 1000)*1,10*1,03 = R$3.399,00 

Valor Inicial Global = R$3.399,00 * 100 unidades = R$339.900,00 

 

Pronto, já fiz os cálculos e cheguei no preço que irei cadastrar na minha licitação. Este valor                 
será de R$339.900,00.  

 

DICA DE OURO: APRENDA A ELABORAR O SEU PREÇO DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. CASO              
VOCÊ COMETA ALGUM EQUÍVOCO E ESQUEÇA ALGUM CUSTO, ISSO PODERÁ LHE TRAZER            
PREJUÍZO NO FUTURO. 
 
 

Traçando a estratégia de lances 
 

 
Agora que você já escolheu a licitação ideal, já mapeou os concorrentes, já escolheu o melhor                
produto e já formulou o seu preço, é chegada a hora de traçar sua estratégia de lances. 

 

IMPORTANTE: A HABILIDADE DE TRAÇAR UMA ESTRATÉGIA DE LANCES IRÁ LHE LEVAR PARA             
O PRÓXIMO NÍVEL NO MUNDO DAS LICITAÇÕES. ESSE PRÓXIMO NÍVEL É APENAS PARA             
EXPERIENTES, NELE NÃO HÁ ESPAÇO PARA AMADORES. 

 

O primeiro passo é escolher o seu valor mínimo, ou seja, o menor valor que você ofertará para                  
tentar arrematar este contrato com o governo.  
 

FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE EU LHE ENSINAREI A FAZER UM EXERCÍCIO INFALÍVEL PARA            
DESENVOLVER A HABILIDADE DE TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE LANCES VENCEDORAS. 
 
No nosso exemplo, para definir o valor mínimo eu pensei da seguinte forma: 
 

Quanto custa o meu tempo para me dedicar para este negócio? Eu penso que              
meu tempo tenha um valor de R$5.000,00 por mês 
Qual o valor que gastarei de água, luz, telefone, internet, escritório (aqui vão os              
custos fixos) para este negócio? Sugiro que seja o valor de R$500,00 por mês 
Quanto tempo vou gastar para concretizar este negócio? Acredito que a licitação            
dure 1 mês, e o tempo desde o pedido de compra pelo órgão público até a minha                 
entrega levem 2 meses, totalizando 3 meses de trabalho. 
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Com base nesses números, eu precifico a minha margem de lucros mínima: 
 
 

Margem de Lucro Mínima = (Custo do tempo + Custo Fixo) * tempo de trabalho 
Margem de Lucro Mínima = (5.000,00 + 500) * 3 = R$ 16.500,00 
 
 

Na nossa margem dos sonhos, que era de 50% de lucro, o ganho seria de R$1.000,00 por cada                  
notebook, o que totalizava uma margem de R$ 100.000,00, muuuuito acima da minha margem              
mínima, que é de R$ 16.500,00. Como a licitação é para aquisição de 100 notebooks, a minha                 
margem de lucro mínima por unidade é de R$ 165,00, o que dá uma margem de lucro pouco                  
maior que 8%. 
 
 
Para chegar no meu valor mínimo, basta alterar o valor da minha margem de lucros na fórmula                 
de cálculo do lance: 
 
 

Valor Mínimo Unitário = (Custo + Lucro)*Imposto*transporte 
Valor Mínimo Unitário = (2000 + 165)*1,10*1,03 = R$2.382,53 

 
 
Como você pode ver, apesar de ter cadastrado um valor com a margem dos sonhos no pregão                 
eletrônico, na etapa de lances poderei baixar muito o meu valor.  
 
 
DICA DE OURO: APESAR DE TER UM VALOR MÍNIMO, NA ETAPA DE LANCES VOCÊ PODERÁ IR                
BAIXANDO O SEU VALOR AOS POUCOS. NÃO NECESSARIAMENTE VOCÊ CHEGARÁ NO SEU            
VALOR MÍNIMO. 
 

IMPORTANTE: SE VOCÊ GANHAR UM PREGÃO COM UM VALOR ACIMA DO SEU VALOR             
MÍNIMO, SIGNIFICA QUE VOCÊ ESTÁ ESTÁ GANHANDO MAIS DINHEIRO!! 

 
Estudo de caso: 

Ganhando dinheiro vendendo BARRAS DE CEREAL 
 

 
Agora chegou a hora de eu lhe mostrar, na prática, como que eu vivo esse capítulo no meu dia                   
a dia. Dentre as centenas de pregões eletrônicos que eu já participei com minha empresa,               
escolhi um exemplo para lhe mostrar como que eu ganhei (MUITO) dinheiro vendendo barras              
de cereal. 

 

Como já falei, possuo mais de 10 anos de experiência em licitações públicas, tanto              
participando efetivamente de licitações, quanto prestando serviço de consultoria empresarial          
para empresas que atuam neste segmento. 
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Sou proprietário da empresa JA&R – Soluções Integradas, uma empresa que existe desde             
2004. 

 

 

 

 

 

 

Eu uso uma ferramenta que, além de fazer toda a gestão automatizada dos meus pregões               
eletrônicos, me envia diariamente centenas de oportunidades para eu participar. Essa           
ferramenta é o SIGA Pregão (www.sigapregao.com.br), e ela me permite manter a minha             
empresa sempre enxuta, nela somos 3 pessoas trabalhando: 

 

➔ Minha irmã Jacyra, advogada especialista em licitações públicas 

➔ Meu pai Alvaro, trabalha com licitações há mais de 30 anos. Foi com ele que aprendi                
todos os atalhos! 

➔ & eu, Rodolpho, que assumi o compromisso de lhe ensinar tudo o que aprendi nesses               
anos! 

As iniciais dos nossos nomes formam o nome da empresa JA&R. 

Em agosto de 2014 o SIGA Pregão nos enviou uma oportunidade que nos deixou bem               
animados. Foi a licitação abaixo: 
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Como já tínhamos trabalhado com barras de cereal anteriormente, no pregão de kits de              
corrida que já falei nos meus vídeos, 5 itens nos chamaram muita atenção neste edital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vocês podem ver, esses 5 itens somavam 4.000 caixas com 24 unidades de barras de                
cereal, totalizando 96.000 barras de cereal. Como o órgão licitante é o exército, já sabíamos               
que essas barras de cereal seriam utilizadas para servir para a tropa de soldados diariamente. 

O exército é um grande comprador, afinal de contas são milhares de soldados que tem que ser                 
mantidos diariamente todos os dias do ano. 

Ao analisar o edital, conforme lhe ensinei anteriormente, prestei atenção na descrição desses             
itens que me interessavam: 

Facebook / Instagram / Youtube 
@rodolphodosanjosoficial 

https://www.facebook.com/rodolphodosanjosoficial/


 

 

 

Como você pode ver, o edital me já me trazia uma sugestão de marca, NUTRY, uma marca                 
muito conhecida no mercado, mas também uma das marcas mais caras. Além disso, o edital               
me trazia o preço máximo que o órgão estava disposto a pagar, conforme já lhe falei também. 

 

A descrição do edital era muito simples, me exigia apenas o peso mínimo por barra (22                
gramas) e o sabor. As regras do jogo estavam na mesa, agora eu só precisava fazer o dever de                   
casa, colocar em prática as habilidades que lhe ensinei. 

 

Já que o governo estava disposto a pagar R$34,25 por cada caixa de 24 unidades, eu sabia que                  
tinha que achar um fornecedor que me vendesse por um valor abaixo de R$ 1,42 por unidade!                 
Moleza!! 

 

Bastou uma consulta ao meu amigo GOOGLE para achar vários fornecedores: 
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Eu gastei uma manhã inteira negociando com cada fornecedor que atendia às especificações             
do edital, e acabou que escolhi o meu melhor produto: Barra de cereal RITTER. Era perfeita:                
atendia a todas as especificações e custava mais da metade do preço da barra de cereal Nutry. 

O próximo passo era estudar minha concorrência, afinal de contas eu precisava conhecer o              
mercado. 

Como eu já falei, havia me preparado para a batalha. Eu conhecia o terreno (o edital), conhecia                 
a mim mesmo (sabia que estava com o melhor produto) e conhecia meus inimigos (meus               
concorrentes). Adivinhem o que aconteceu?!  

 

 

 

Eu, mais uma vez, descobri que SUN TZU estava certo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na licitação, nos itens de barras de cereal, havia apenas 4 concorrentes, e eu já sabia quem                 
poderiam ser por causa de outros pregões do mesmo segmento e qual a marca que eles                
costumavam vender. Eu já sabia que a marca Nutry não tinha preço para concorrer comigo, e a                 
TRIO, apesar de ser mais barata, também não. 

 

O resultado não poderia ser outro: 

 

Facebook / Instagram / Youtube 
@rodolphodosanjosoficial 

https://www.facebook.com/rodolphodosanjosoficial/


GANHEI TODOS OS ITENS DE BARRAS DE CEREAL DESTE PREGÃO ELETRÔNICO! SIMPLES            
ASSIM! R$93.984,00 em barras de cereal! 

Eu, sentado da cadeira do meu escritório, ganhei uma licitação para vender 96.000 barras de               
cereal… se eu tivesse um supermercado, não venderia isso nem em um ano inteiro!! E se eu te                  
contar minha margem de lucro nessa licitação, você não acreditaria! JURO!!   
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PARABÉNS!  

Você chegou ao fim do capítulo 3, você está indo muito bem!!  

Você chegou ao fim de mais um capítulo deste manual que lhe levará para o próximo nível no                  
mundo das licitações! 

O capítulo 4 está imperdível e lhe ensinará que realizar um bom contrato é fundamental.               
Mostrarei técnicas que quase ninguém conhece! 

Se você ainda não me mandou a formalização do seu compromisso com seu sucesso, reitero o                
convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu próximo nível. 

Deixo aqui um convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu                 
próximo nível. 

 

Entre lá na minha página do facebook/Instagram 
(@rodolphodosanjosoficial), assista meus vídeos, e coloque nos 

comentários a seguinte hashtag:  
 

#PortalDeComprasPúblicas 

 

Não esqueça de compartilhar este material com todos que você acha que deveriam saber              
sobre este assunto! 

Um abraço, 

Rodolpho dos Anjos   

Facebook / Instagram / Youtube 
@rodolphodosanjosoficial 

https://www.facebook.com/rodolphodosanjosoficial/


 

 

 

 

 

CAPÍTULO QUATRO: REALIZANDO UM BOM 
CONTRATO 

Realizar um bom contrato é fundamental. Aqui há uma técnica que quase ninguém 
conhece.   
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CAPÍTULO 4 

REALIZANDO UM BOM CONTRATO  

 

Que bom vê-lo novamente! É muito gratificante para mim saber que você está se dedicando e                
se empenhando para buscar o sucesso! 

 

Tenho uma excelente notícia para você:  

 

VOCÊ JÁ ESTÁ PREPARADO PARA COMEÇAR A GANHAR LICITAÇÕES! 

 

Nos capítulos anteriores você já aprendeu a montar sua empresa, já aprendeu a escolher seu               
melhor segmento de atuação, já escolheu o tipo de produto ou serviço que irá oferecer, já                
aprendeu a deixar sua empresa habilitada para participar de pregão, já aprendeu habilidades             
únicas de como ganhar uma licitação, já aprendeu a mapear a concorrência, já aprendeu a               
escolher um fornecedor…  

Enfim, você está pronto! Garanto para você que são poucos que dominam tudo isso que acabei                
de lhe mostrar! Atualmente menos de 2% das empresas do país participam deste mercado              
gigantesco! 

O que vou lhe ensinar neste capítulo 4 e no capítulo 5, são técnicas que ninguém (ou quase                  
ninguém =) ) conhece. São as manhas de se dar bem com o mercado de licitações públicas.                 
Esses atalhos só são aprendidos na prática, no dia a dia, com experiência. Elas são fruto de                 
muita ralação no decorrer de anos de trabalho. 

Já que estou lhe contando esses segredos de graça, só lhe peço, mais uma vez, uma simples                 
coisa: Dê a oportunidade de outras pessoas terem acesso a este material. Compartilhe,             
divulgue.  

Pronto?  

Então vamos lá! 

A escolha de bons fornecedores 
 

O maior segredo que eu tenho, e que compartilho com você, é que o seu sucesso neste mundo                  
de licitações públicas 50% depende da escolha de bons fornecedores.  

Um bom fornecedor não apenas aquele que lhe oferece o menor preço, mas é aquele que tem                 
INTEGRIDADE. Essa qualidade é tão importante, que vou repetir mais uma vez: um bom              
fornecedor é aquele que tem integridade. 

Gostaria de refletir com você um pouco sobre a palavra INTEGRIDADE: 

Integridade vem do latim integritate, significa a qualidade de alguém ou algo a ser              
íntegre, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, pundonoroso, cuja            
natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade, o que é               
íntegro, é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito.  
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de conduta reta 

Quando você vai participar de uma licitação, pode acontecer dos seus concorrentes            
não estarem sabendo da oportunidade. Isso é muito comum. Daí você vai, liga para              
seu fornecedor e faz uma cotação de preços.  

Acontece que esse fornecedor também tem relacionamentos comerciais com alguns          
de seus concorrentes.  

O que você minimamente espera do seu fornecedor? Que ele não mencione com             
outras empresas que há um edital na rua para aquisição de determinado produto que              
você já disse que tem interesse em participar. Esse é o comportamento esperado para              
um bom fornecedor. 

Mas a realidade nem sempre é assim. É muito comum que os fornecedores, ao              
saberem de uma licitação para um produto que ele fornece, saia avisando todas as              
empresas possíveis sobre a licitação. Na cabeça deles, quanto mais empresas           
participarem da licitação vendendo o seu produto, maiores as suas chances de vender,             
e não de uma outra marca. 

Acontece ainda de você descobrir uma licitação e, ao cotar o preço com determinado              
fornecedor, se surpreenda com ele mesmo participando da mesma licitação,          
concorrendo com você! Adivinha quem terá o melhor preço neste caso?! 

 

Pessoa de honra 

Muitas vezes, no dia a dia, acontece de você fazer acordos verbais, por falta de tempo,                
sem nenhuma formalização, com seus fornecedores. Podem ser descontos, condições          
especiais de pagamento, prazos e até mesmo a garantia de que ele lhe entregará o que                
foi prometido. 

O que você espera do seu fornecedor? Que ele honre todos os compromissos que              
foram feitos com você, mesmo que não formalizados. Este é o comportamento de um              
bom fornecedor. 

Mas na prática, alguns fornecedores fazem promessas mirabolantes para que você           
feche negócio com eles e, na hora de honrar seus compromissos, têm uma crise de               
amnésia e dizem que não houve formalização daquela promessa, logo não conseguem            
honrá-la. 

 

Ética 

Hoje em dia, nem preciso falar que o que estamos mais precisando é de ética, não é?!                 
Isso vale também para seus fornecedores! 

Imagine só se você ganha uma licitação e só depois descobre que seu fornecedor está               
lhe vendendo produtos frutos de roubo de carga?!  

O mundo de licitações exige ética! De todos os envolvidos! 
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Educada 

Ninguém merece tratar com pessoas sem educação né?! Você está ali comprando um             
produto, educação é o mínimo que se espera do seu fornecedor. Mas lembre-se: a              
educação deve ser uma via de mão dupla! =) 

 

Justo 

Se você encontrar um fornecedor justo, que faça o que é certo na alegria e na tristeza,                 
na vitória e na derrota, você terá encontrado um bom fornecedor. 

 

FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE LHE ENSINAREI COMO IDENTIFICAR BONS FORNECEDORES! 
 

A escolha de bons clientes 
 

Da mesma forma que você deve escolher bons fornecedores, você também pode escolher             
bons clientes.  

Daí você me pergunta: como assim escolher bons clientes? O certo não é que o cliente tem                 
sempre a razão? E que devo comemorar e tratar bem todos os clientes? 

Minha resposta: Nem sempre! 

O mundo das licitações é bem diferente do mundo real. Nele, você poderá sim escolher seus                
clientes. Com o dia a dia você aprenderá que alguns clientes não valem tanto a pena, enquanto                 
que outros valem todo o esforço que você precisar fazer. 

Com a crise econômica que assolou o país nos últimos anos, é muito fácil identificar clientes                
que têm alto risco de te dar dor de cabeça. Por exemplo, se você vê nos noticiários que um                   
determinado estado está com dificuldades de pagar até mesmo o salário dos servidores             
públicos, você teria coragem de ganhar uma licitação de valor alto, por exemplo             
R$1.000.000,00, para fornecimento de material de expediente?  

Neste exemplo, você pode participar sim das licitações, mas precisa estar ciente que talvez              
demore mais do que o combinado para receber seus pagamentos. Se você souber colocar esse               
risco na sua composição de preços, vá em frente! 

É importante você saber que todos os estados e municípios, além do Governo Federal, seguem               
a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei que visa impor o controle dos gastos da União,                
estados, Distrito Federal e municípios, condicionando-os à capacidade de arrecadação de           
tributos desses entes políticos.  

Tal medida foi justificada pelo costume, na política brasileira, de gestores promoverem obras             
de grande porte no final de seus mandatos, deixando a conta para seus sucessores. Também               
era comum a prática de tomada de empréstimos em instituição financeira estatal pelo seu              
ente controlador. A LRF também promoveu a transparência dos gastos públicos. 

A LRF provocou uma mudança substancial na maneira como é conduzida a gestão financeira              
dos três níveis de governo. Tornou-se preciso saber planejar o que deverá ser executado, pois               
além da execução deve-se controlar os custos envolvidos, cumprindo o programado dentro do             
custo previsto.  
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Agora se você não tem ainda um bom fluxo de caixa e depende de empréstimos para girar sua                  
empresa, eu sugiro que você recorra a pregões menores, com uma variedade maior de              
clientes, para justamente diminuir seus riscos. 

 

IMPORTANTE: SE ALGUM DIA, POR UM ACASO, VOCÊ PERCEBER QUE SEU CLIENTE ESTÁ             
CRIANDO DIFICULDADES PARA VENDER FACILIDADES, FUJA DELE! 

DICA DE OURO: EU PREFIRO PARTICIPAR DE LICITAÇÕES DE ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL.             
NUNCA TIVE PROBLEMAS COM ESTE TIPO DE CLIENTE. 
 

FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE LHE ENSINAREI COMO IDENTIFICAR BONS CLIENTES! 
 
 

Relacionamento com o cliente 
 

Tenho um segredo para lhe contar: os órgãos públicos são compostos pelos servidores             
públicos, e eles são pessoas normais, como você e eu! São pessoas que gostam de conversar,                
gostam de se relacionar, gostam de contar e ouvir uma piada… Quando você assina um               
contrato com o governo, nada impede de você ter um bom relacionamento com ele. 

É muito saudável você conhecer o gestor do seu contrato, ainda que seja por telefone. Ter uma                 
relação de transparência é fundamental. Isso lhe ajudará quando vocês precisarem tratar algo             
mais específico em relação a prazos, entregas, aceitação de produtos, além de outros             
relacionamentos cotidianos que vocês tiverem. 

DICA DE OURO: TENTE NÃO TER UM RELACIONAMENTO APENAS POR EMAIL COM SEU             
CLIENTE. ISSO TORNA A RELAÇÃO MUITO FRIA E FORMAL. SEU CLIENTE GOSTA DE COISAS              
QUE VOCÊ GOSTA, QUEM SABE ATÉ MESMO ELE TORÇA PRO VASCÃO! =) 
 

FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE LHE ENSINAREI OS LIMITES DO SEU RELACIONAMENTO COM           
O SEU CLIENTE. SIM, TEM QUE HAVER LIMITES! 
 

Renegociando preços, produtos ou prazos 
 

Apesar de muitos acharem que o Governo quer se dar bem sempre, a legislação que rege as                 
licitações públicas é bem coerente, e justa para ambos os lados. 
 
É natural que você assine um contrato e, por motivo de força maior, você não tenha mais                 
condições de horá-lo. Exemplos disso são aumento imprevisto do valor de custo do seu              
produto devido a alguma catástrofe, ou até mesmo a descontinuação de um determinado             
produto pelo seu fabricante, e justamente o produto que você se comprometeu em entregar              
quando assinou o contrato. E isso acontece mesmo, acredite! 
 
A lei prevê formas de renegociação de preços, mesmo depois do contrato assinado, alteração              
do produto a ser fornecido ou até mesmo prorrogação do prazo de entrega. Deixo claro que                
essas ações são extraordinárias, e não são ações fáceis de ser conduzidas. Todas elas requerem               
a abertura de um processo dentro do órgão e devem estar muito bem fundamentadas em               
fatos concretos e com provas. 
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DICA DE OURO: EVITE FAZER SEU PLANEJAMENTO DE VENDAS ASSUMINDO QUE VOCÊ            
RECORRERÁ A UMA DESSAS POSSIBILIDADES. 
 

FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE LHE ENSINAREI COMO FAZER ESSAS RENEGOCIAÇÕES COM          
MAESTRIA! 

 
Registro de preços  

 
O registro de preços é um sistema utilizado governo para aquisição de bens e serviços em que                 
os interessados concordam em manter os preços registrados pelo “órgão gerenciador”. Estes            
preços são lançados em uma “ata de registro de preços” visando as contratações futuras,              
obedecendo-se as condições estipuladas no edital da licitação. 
 
O Sistema de Registro de Preços – SRP é uma opção economicamente viável à Administração,               
portanto, preferencial em relação às demais. Os principais motivos que levam os órgãos a              
utilizarem o SRP são: 
 

➔ Quando houver necessidade de compras habituais 

➔ Quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações frequentes,          

como por exemplo: medicamentos; produtos perecíveis (como hortifrutigranjeiros)        

serviços de manutenção etc 

➔ Quando a estocagem dos produtos não for recomendável quer pelo caráter perecível            

quer pela dificuldade no armazenamento 

➔ Quando for viável a entrega parcelada 

➔ Quando não for possível definir previamente a quantidade exata da demanda 

➔ Quando for conveniente a mais de um órgão da Administração. 

 
Vou tentar exemplificar: A empresa interessada em contratar/fornecer ao órgão, participará da            
licitação e oferecerá o preço para determinado produto ou serviço. O licitante que propuser o               
menor preço será declarado vencedor, ficando sua oferta registrada na “ata de registro de              
preços”. Quando a Administração necessitar daquele produto ou serviço, poderá solicitar a            
contratação/fornecimento pelo preço que estiver registrado. 
 
DICA DE OURO: TER ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS É O QUE HÁ DE MELHOR!! 
 

FIQUE ATENTO: FUTURAMENTE LHE ENSINAREI COMO GANHAR MUUUITO DINHEIRO COM          
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS! 
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PARABÉNS!  

Você chegou ao fim do capítulo 4, você está indo muito bem!!  

Eu imagino que a esta altura você já esteja sabendo tudo de licitação! Mas eu ainda tenho                 
alguns segredos para lhe contar! No capítulo 5, vou lhe apresentar a cereja do bolo: Como                
escalar o seu negócio e galgar até as licitações de nível mais alto! 

Deixo aqui um convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu                 
próximo nível. 

Deixo aqui um convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu                 
próximo nível. 

 

Entre lá na minha página do facebook/Instagram 
(@rodolphodosanjosoficial), assista meus vídeos, e coloque nos 

comentários a seguinte hashtag:  
 

#PortalDeComprasPúblicas 

 

Não esqueça de compartilhar este material com todos que você acha que deveriam saber              
sobre este assunto! 

Um abraço, 

Rodolpho dos Anjos   
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CAPÍTULO CINCO: 1 MILHÃO EM 6 MESES 

Como escalar o seu negócio e galgar até as licitações de nível mais alto, e a dica 
matadora - que ninguém sabe - para derrotar todos os seus concorrentes.   
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CAPÍTULO 5 

1 MILHÃO EM 6 MESES 

 

Finalmente chegamos ao capítulo 5, um dos mais fantásticos! E você sabe porque?  

 

Nos capítulos de 0 a 4, eu lhe ensinei bastante coisa, mas todas relacionadas a você dar seu                  
primeiro passo. O que lhe vou ensinar agora é um segredo que eu nunca contei para ninguém                 
e, só vou lhe contar, porque você assumiu um compromisso comigo lendo este livro até aqui. 

 

Apenas quem realmente busca o sucesso e quer realmente chegar ao próximo nível terminará              
de ler este eBook e continuará no meu pé para que eu lhe ensine muito mais coisa! E é                   
exatamente isso que eu quero! Estou comprometido com você! Quero colocar seu quadro na              
minha parede! 

 

Eu sou fã de Sun Tzu, um sábio general chinês que viveu nos anos de 500 a.C. Alguns dos seus                    
ensinamentos foram publicados no livro “A Arte da Guerra”, e quanto tenho um tempo livre               
costumo refletir sobre seus ensinamentos e aplicá-los no meu dia a dia. 

 

Assim, gostaria de iniciar este capítulo com mais um de seus ensinamentos: 

 

“A regra da utilização da força é a seguinte: se tuas forças são dez vezes superiores às                 
do adversário, cerca-o; se são cinco vezes superiores, ataque-o; se são duas vezes             
superiores, divide-o. 

Se tuas forças são iguais em número, luta se te é possível. Se tuas forças são                
inferiores, mantenha-te continuamente em guarda, pois a menor falha te acarretaria           
as piores consequências. Trata de manter- te ao abrigo e evita o quanto possível um               
enfrentamento aberto com ele; a prudência e a firmeza de um pequeno número de              
pessoas podem chegar a cansar e a dominar inclusive numerosos exércitos.” 

 

 
DICA DE OURO: LEIA ESTE ENSINAMENTOS TODOS OS DIAS PELA MANHÃ! QUEM SABE,             
COLOQUE NO SEU FUNDO DE TELA DO COMPUTADOR! LEMBRE-SE DE VIVER ESTE            
ENSINAMENTOS TODOS OS DIAS NO SEU NOVO NÍVEL DE ATUAÇÃO! 
 

Este ensinamento é simplesmente fantástico! Neste capítulo vou fazer uma analogia e vou lhe              
dar conselhos para você aplicar de agora em diante, e que lhe abrirão portas inimagináveis! 

 

Descubra quem é você 
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Neste mundo de licitações há milhares de empresas, de todos os tipos, portes, faturamentos,              
número de empregados, ramos de atuação etc. Mas todas, vou até repetir, TODAS têm seus               
prós e contras.  

 

E por maior que uma empresa seja, por maior que seja a quantidade de empregados, por mais                 
dinheiro que ela fature, ela terá suas falhas. Acredite, eu conheço todas essas falhas!! Há anos                
eu trabalho justamente ensinando essas empresas a resolver suas falhas, no meu trabalho de              
assessoria em licitações. 

 

Por isso, ainda que você for uma pequena empresa, ainda que essa empresa seja familiar,               
como a minha empresa JA&R é, somos apenas 3 pessoas como eu já falei nos capítulos                
anteriores, você poderá faturar muitos milhões de reais em contratos com o governo! 

 

DICA DE OURO: AINDA QUE VOCÊ SEJA UMA PEQUENA EMPRESA, VOCÊ PODERÁ FATURAR             
MILHÕES COM O GOVERNO. 
 
 
Para exemplificar, vou listar alguns prós e contras de empresas pequenas e grandes: 
 
 

EMPRESAS PEQUENAS 

Prós Contras 

Empresa enxuta, com folha de 
pagamento baixa e custos reduzidos. Isso 
beneficia bastante na hora de compor 
seu preço 

Não consegue participar de muitas licitações ao 
mesmo tempo 

Os processos de trabalho são ágeis, é 
muito fácil tomar uma decisão rápida, o 
que é essencial no mundo das licitações 

Pode ter dificuldades em fazer a gestão de todas 
as suas licitações 

Tem inúmeros benefícios do governo, 
com vantagens inclusive nas licitações. 
Em outras oportunidades lhe ensinarei a 
usar esses benefícios para ganhar 
muuuuito dinheiro 

Pode ter dificuldade em levantar crédito bancário 
para financiar projetos grandes (Acima de 
R$5.000.000,00) 
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EMPRESAS GRANDES 

Prós Contras 

Tem muitos funcionários e pode 
participar de um volume grande de 
licitações 

Empresa geralmente burocratizada, com custo 
fixo e folha de pagamento elevados 

Tem facilidade de levantar recursos para 
financiar grandes projetos 

Processos de trabalho engessados, para se tomar 
uma decisão é necessário haver inúmeras 
reuniões com diversos diretores 

Pelo grande volume de negócios, algumas 
vezes têm um poder de negociação bom 
com seus fornecedores 

Apesar de ter muitos funcionários, costumam ter 
dificuldades para gerenciar a grande quantidade 
de licitações, abrindo mão de muitas 
oportunidades 

 
 
 
Eu listei apenas algumas características de cada tipo de empresa, mas é importante você              
refletir sobre quem é você. 
 

➔ Como está sua empresa? 

➔ Já tem um processo de trabalho definido? 

➔ Como é a tomada de decisão? 

➔ Vocês têm sistemas que automatizam boa parte das suas tarefas diárias? 

➔ Vocês têm um sistema para lhe enviar oportunidades de novos negócios           

diariamente? 

➔ O número de funcionários que você tem é suficiente para vocês alcançar seus             

objetivos? 

➔ Quanto você consegue levantar de financiamento para seus projetos? 

 
 
 

Prepare-se para cada batalha 
 

Se você pensar em cada licitação que for participar como sendo uma pequena batalha, e se                
conhecer, ficará muito fácil aplicar os ensinamentos de Sun Tzu: 

 

“... se tuas forças são dez vezes superiores às do adversário, cerca-o; se são cinco               
vezes superiores, ataque-o; se são duas vezes superiores, divide-o.” 
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No capítulo 3 você aprendeu a analisar nos mínimos detalhes uma licitação e a estudar seus                
possíveis concorrentes. Se você fizer esses exercícios antes de suas licitações, você saberá             
exatamente quando suas forças são superiores à do adversário. 

 

 

 

Foi isso que eu fiz no exemplo que usei para as barras de cereal que ganhei. Eu sabia que eu                    
estava com o melhor produto. Não deu outra, quando abriu o pregão eletrônico baixei meu               
preço agressivamente, de forma que nenhum concorrente meu conseguiria chegar. Eu parti            
pro ataque, sem dó! E o resultado vocês puderam ver! 

 

“… Se tuas forças são iguais em número, luta se te é possível. Se tuas forças são                 
inferiores, mantenha-te continuamente em guarda, pois a menor falha te acarretaria           
as piores consequências.” 
 
 

Em algumas licitações você participará contra empresas que podem vender produtos similares            
aos seus, com preços parecidos. Neste caso, ganhará quem trabalhar melhor sua margem de              
lucro e que tenha sua habilitação em dia. Ou seja, se tuas forças são iguais aos teus                 
concorrentes, vá à luta até onde der. Mas tenha prudência! 

 
 
“...a prudência e a firmeza de um pequeno número de pessoas podem chegar a              
cansar e a dominar inclusive numerosos exércitos.” 
 
 

Este ensinamento eu vou demonstrar com um exemplo real, da minha empresa. Leia no final               
deste capítulo! Você vai ficar impressionado com o poder que um pequeno número de pessoas               
pode ter! 
 
 

Trace suas  metas e prepare-se! 
 

Agora que você já fez o exercício de se conhecer, é importante refletir sobre onde você quer                 
chegar. E eu não estou falando em sonhos de vida, eu estou falando de faturamento! Dinheiro                
no bolso! Lucro! 

Vou fazer um exercício com você: 

 

➔ Qual é a meta de faturamento que você deseja? 

➔ Em quanto tempo você deseja atingir esta meta? 

➔ Você tem recursos financeiros para executar este projeto? 

➔ Você tem recursos humanos para executar este projeto? 

 

As respostas dessas perguntas levarão você a executar uma das duas metodologias de atuação              
no mercado de licitações : 

(eu que inventei esses dois conceitos, não vale rir =) ) 
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➔ Metodologia Força Bruta 

Nessa metodologia, também conhecida como cachorro louco, a empresa participa de           
dezenas ou até mesmo de centenas de licitações buscando alcançar sua meta. Essa             
metodolia funciona e é super válida! Mas requer maestria para gerenciar grande            
quantidade de informação, datas, documentos, contratos, entregas… É ideal para          
quem tem uma equipe com muitas pessoas (ou que usam o SIGA Pregão) 

➔ Metodologia Sniper 

Nessa metodologia a empresa costuma focar a sua atuação em pregões maiores e             
certeiros. Geralmente a empresa entra pra ganhar. É ideal para empresas com um             
pequeno número de pessoas. 

 

Ambas metodologias permitem alcançar QUALQUER QUE SEJA sua meta. Você só precisará            
calibrar o seu prazo para atingir a meta e os recursos financeiros para bancar os projetos. 

 

Independentemente qual seja a metodologia que você adotará, lembro três habilidades que só             
quem leu os capítulos anteriores vai dominar: 

 

➔ Escolha sempre os melhores fornecedores  

➔ O Governo não quer o produto mais barato, ele quer comprar o melhor produto  

➔ Fique atento às regras do jogo 
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ESTUDO DE CASO: FECHANDO 1 MILHÃO EM CONTRATOS EM 6 MESES 
 
Chegou a hora do gran finale! Vou mostrar para vocês como é viável você traçar metas                
ambiciosas e alcançá-las, independente do tamanho da sua empresa! 

Mais uma vez, vou usar como exemplo mais um dos pregões que ganhei nessa minha jornada                
de licitações. Vou mostrar como colocar o aprendizado deste eBook em prática. Vamos lá! 

 

➔ Qual é a meta de faturamento que você deseja? 

◆ R$ 1.000.000,00 

➔ Em quanto tempo você deseja atingir esta meta? 

◆ 6 meses 

➔ Você tem recursos financeiros para executar este projeto? 

◆ Financiamento bancário, venda de carro, ou o que mais for necessário 

➔ Você tem recursos humanos para executar este projeto? 

◆ Sim, 3 pessoas: eu, meu pai e minha irmã 

Metodologia adotada na empresa: SNIPER 

 

Era uma vez… 

Como já falei, eu uso na minha empresa o melhor software para fazer a gestão automatizada                
dos meus pregões eletrônicos, além de me enviar diariamente as oportunidades de novas             
licitações: www.sigapregao.com.br . É esse software abençoado que nos permite ter uma            
estrutura enxuta e nos permite acompanhar automaticamente todas as nossas licitações. 

No dia 25/03/2015 o SIGA Pregão me manda um e-mail com a seguinte oportunidade: 
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Como eu já ensinei para vocês, minha empresa tem em seu registro de atividades dezenas de                
CNAEs, o que me permite atuar em diversos segmentos de venda de produtos. Na mesma hora                
abri o edital para ver o que o governo estava querendo comprar, mais especificamente. 

Não sei se você sabe, mas nessa época o Brasil estava com uma missão de paz no Haiti, e tinha                    
mandado milhares de soldados para ajudar aquele país. Mas não bastava mandar os homens,              
precisava mantê-los por lá. Não sei se você conhece a região equatorial, mas o sol é de                 
queimar o miolo!! Imagine os soldados que tinham que ficar expostos ao sol de 40º               
diariamente! Coitados! 

Dentre os 141 itens que o governo estava comprando neste pregão eletrônico específico, um              
item me chamou a atenção na mesma hora: 

 

 

Quando eu vi isso, o meu sentimento de SNIPER começou a gritar dentro de mim!!! Sério!! ele                 
gritava tipo assim: “Vai que é tua tafarellllllll!” 

Vou ensinar você a analisar este item (nem eu estou acreditando que vou ensinar meus pulos                
do gato): 

1. Óculos escuros com lente polarizada geralmente são caros! Basta perguntar a uma            
pessoa que gosta de óculos escuros. A lente polarizada tem um esquema muito louco              
que protege bastante os olhos dos raios solares. 

2. Exigiu certificado de qualidade validade pelo Ministério do Trabalho!! Só esse           
detalhe já tirou a possibilidade de qualquer óculos vagabundo concorrer comigo!!           
Vocês se lembram da importância de se escolher o melhor produto? Neste caso, eu              
não poderia vender qualquer óculos, senão seria desclassificado na hora de           
apresentar a amostra! 

3. A quantidade era exorbitante!!!! 11.400 óculos!!! Nem as melhores lojas de óculos            
vendem essa quantidade no ano todo!!!! 

Beleza, agora que já tinha escolhido o meu alvo, era hora de ler o edital e estudar o terreno da                    
batalha! Você se lembra desta habilidade??? Eu simplesmente devorei o edital deste pregão!             
Cada palavra!! 

Olhem o que eu encontrei no edital: 
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Sabe o que isso quer dizer? Que o fato da empresa participar do item, quer dizer que ela                  
assume que tem capacidade de entregar o produto nas condições e prazos do edital! 

 

 

Espetacular!! Em outras palavras, o edital dizia: tu tem certeza que tu dá conta? Se tu não                 
der conta tu tá enrolado! 

O edital não exigia que eu já tivesse vendido óculos escuros antes!!  

O próximo passo era saber exatamente o que o governo queria comprar, qual era a               
especificação detalhada. Isso tem lá no edital! 

Olhe isso: 

 

UUUAAAAAUUUUUUUUUUUUU!!! 

COMO ASSIMMMMMMMM?????? 

Como você podem ver, o governo estava disposto a pagar R$369,00 baseado em uma pesquisa               
de mercado com pelo menos 3 empresas. E vocês sabem porque? 

 

 

 

 

 

As empresas cotaram preços baseados em um modelo de óculos da oakley!!! O MAIS CARO               
DO MUNDO!!! 

 

Nessa hora o SNIPER que há dentro de mim não deixou mais eu dormir!!! Era a oportunidade                 
de ouro!!! 

Querem saber o que aconteceu?!?!?!? 

tchan tchan tchan tchan!! 
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PARABÉNS!  

Você chegou ao fim do capítulo 5, você já está preparado pro próximo nível!!  

 

Eu quero lhe agradecer por todo esse tempo que esteve comigo nesta leitura cheia de atalhos                
e habilidades, que vão fazer você atingir suas metas e a realizar seus sonhos de vida! 

Obrigado pela sua confiança e quero que você saiba que estou comprometido com o seu               
sucesso. Quero muito te ajudar! No que estiver ao meu alcance! 

Me adicione nas redes sociais, me mande e-mail ou venha me visitar aqui em Brasília! 

E, caso ainda não tenha feito, faço um último pedido: 

Deixo aqui um convite que poderá parecer bobo, mas acredite, irá fazer você ir para o seu                 
próximo nível. 

 

Entre lá na minha página do facebook/Instagram 
(@rodolphodosanjosoficial), assista meus vídeos, e coloque nos 

comentários a seguinte hashtag:  
 

#PortalDeComprasPúblicas 

 

Não esqueça de compartilhar este material com todos que você acha que deveriam saber              
sobre este assunto! 

Um abraço, 

Rodolpho dos Anjos  
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Do dia 25/03/2015 até o dia 08/06/2015: 

R$1.824.000,00 em 3 meses! 
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