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• LEI Nº 12.349, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010.  

Altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 

10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1o do art. 2o da Lei no 11.273, de 6 de 

fevereiro de 2006. 

 

• LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.  

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 

dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 

de janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 

de outubro de 1999. 

 

• LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.  

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

inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns. 

 

• LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998.  

Altera dispositivos da lei 8.666, de 21/06/93, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública. 

 

• LEI Nº 8.883, DE 08 DE JUNHO 1994 .  

Altera Dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que Regulamenta o art. 37, 

Inciso XXI, da Constituição Federal, Institui Normas para Licitações. 

 

• LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.  

Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

• MEDIDA PROVISÓRIA Nº 495, DE 19 DE JULHO DE 2010.  

Altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 

10.973, de 2 de dezembro de 2004, e revoga o § 1o do art. 2o da Lei no 11.273, de 6 de 

fevereiro de 2006. 
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• Medida Provisória nº 2.182-18, de 23 de Agosto de 2 001. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.182-17, de 26 de Julho de 20 01. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.182-16, de 28 de Junho de 20 01. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.200, de 28 de Junho de 2001.  

Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 

 

• Medida Provisória nº 2.108-15, de 21 de Junho de 20 01. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.108-14, de 24 de Maio de 200 1. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.108-13, de 27 de Março de 20 01. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.108-12, de 27 de Março de 20 01. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.108-11, de 23 de Fevereiro d e 2001. 
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Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.108-9, de 27 de Dezembro de 2000. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.026-8, de 21 de dezembro de 2000. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.026-7, de 23 de novembro de 2000. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória nº 2.026-6, de 26 de outubro de 2 000. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória Nº 2.026-5, de 27 de setembro de 2000. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória No 2.026-4, de 28 de agosto de 20 00. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• Medida Provisória No 2.026-3, de 28 de julho de 200 0. 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

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

 

• DECRETO N° 7.546, DE 2 DE AGOSTO DE 2011.  

Regulamenta o disposto nos §§ 5° a 12 do art. 3° da  Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e institui a Comissão Interministerial de Compras Públicas. 
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• DECRETO Nº 6.204, DE 05 DE SETEMBRO DE 2007. 

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas 

e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no 

âmbito da administração pública federal. 

 

• DECRETO Nº 5.504, DE 5 DE AGOSTO DE 2005. 

Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, 

para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas 

em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes 

de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos. 

 

• DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. 

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, 

e dá outras providências. 

 

• DECRETO nº 4.342, de 23 de agosto de 2002.  

Altera dispositivos do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e dá outras providências. 

 

• DECRETO nº 3.931, de 19 de setembro de 2001.  

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e dá outras providências. 

 

• DECRETO nº 3.697, de 21 de dezembro de 2000.  

Regulamenta o parágrafo único do art. 2º da Medida Provisória nº 2.026-7, de 23 de 

novembro de 2000, que trata do pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia 

da informação. 

 

• DECRETO nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000.  

Dá nova redação aos dispositivos do Regulamento para a modalidade de licitação 

denominada pregão. 

 

• DECRETO nº 3.555, de 8 de agosto de 2000.  
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Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns. 

 

• DECRETO nº 2.295, de 04 de agosto de 1997.  

Regulamenta o disposto no art. 24, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

dispõe sobre a dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a segurança 

nacional.  

 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2, DE 16 DE AGOSTO DE 2011.  

Estabelece procedimentos para a operacionalização dos módulos e subsistemas que 

compõem o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, para os 

órgãos da Presidência da República, Ministérios, Autarquias e Fundações que integram o 

Sistema de Serviços Gerais - SISG, assim como para os demais órgãos e entidades que 

utilizam o SIASG. 

 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 . 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional e dá outras providências. 

 

• Instrução Normativa nº 02, de 11 de dezembro de 200 7. 

Dispõe sobre a transferência eletrônica de dados para o Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais - SIASG relativos aos contratos firmados pelas 

entidades integrantes do Orçamento de Investimentos.  

 

• Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007.  

Dispõe sobre o enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de 

microempresa e empresa de pequeno porte, constantes da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, nas Juntas Comerciais.  

 

• Instrução Normativa nº 01, de 08 de agosto de 2002.  

Estabelece procedimentos destinados à operacionalização dos módulos que menciona, 

para o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, nos órgãos da 

Presidência da República, nos Ministérios, nas Autarquias e nas Fundações que 
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integram o Sistema de Serviços Gerais - SISG, assim como os demais órgãos e 

entidades que utilizam o SIASG.  

 

• Instrução Normativa nº 04, de 08 de abril de 1999.  

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados para compras de bens, no âmbito do 

Sistema de Serviços Gerais - SIASG.  

 

• Instrução Normativa nº 03, de 31 de março de 1999.  

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados para lançamento dos valores relativos 

aos empenhos a serem emitidos pela Administração Pública Federal, no âmbito do 

Sistema de Serviços Gerais – SISG. 

 

• Instrução Normativa nº 08, de 04 de dezembro de 199 8. 

Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos licitatórios e de contratação de 

fornecimentos processados pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. (registro de preços). 

 

• Instrução Normativa nº 18, de 22 de dezembro de 199 7. 

Disciplinar a contratação de serviços a serem executados de forma indireta e contínua, 

celebrados por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 

 

• Instrução Normativa nº 03, de 20 de fevereiro de 19 97. 

Estabelecer os procedimentos destinados à implantação e operacionalização do SIASG, 

nos órgãos da Presidência da República, nos Ministérios, nas Autarquias e nas 

Fundações que integram o SISG. 

 

• PORTARIA Nº 7, DE 9 DE MARÇO DE 2011.  

Versão atualizada do anexo III da Instrução Normativa nº 02/2008, de 30 de abril 2008, 

que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos proponentes em licitações 

para contratação de serviços terceirizados. 


