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RESUMO: Introdução: Ao contrário das organizações do setor privado, os órgãos públicos 

devem cumprir uma série de exigências legais para realizar a contratação de serviço e aquisição 

de produtos. Diante dessa situação, deve-se fazer o procedimento administrativo chamado de 

Licitação, que por finalidade busca sempre a melhor proposta. A dispensa do processo 

licitatório fica ao dever do poder público de realizar a melhor contratação possível, dando 

tratamento igualitário a todos os possíveis contratantes. Para que se realize a contratação direta 

é necessário respeitar tramites legais levando em conta a proposta mais vantajosa para o órgão 

público. Objetivo: desenvolver um estudo sobre a relevância da Licitação na Administração 

Pública brasileira com enfoque na análise da dispensa e inexigibilidade. Metodologia: A 

metodologia utilizada no presente trabalho foi por meio da pesquisa bibliográfica que consiste 

em um levantamento da bibliografia relevante já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita. Resultados: Os casos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação envolvem um procedimento especial e simplificado para a seleção do contrato mais 

vantajoso para a Administração Pública. Há uma série de atos, colimando selecionar a melhor 

proposta e o contratante mais adequado. Ambas, dispensa e inexigibilidade, são formas de 

contratação direta sem licitação, sendo essa a única semelhança entre elas, e só podem ser 

vinculadas por lei federal, porque se trata de norma geral. Importante saber que é crime 

dispensar ou/e exigir licitação fora das hipóteses descritas em lei ou deixar de observar as 

formalidades pertinentes. Considerações finais: O processo de licitação é um procedimento 

obrigatório utilizado para aquisição de bens, vendas e serviços. Tanto a inexigibilidade quanto 

a dispensa de licitação são formas de contratação direta na administração pública.  Alguns casos 

do uso da dispensa de licitação podem acontecer quando: O processo de licitação se mostrar 

mais caro do que o serviço ou aquisição a ser contratado ou quando se o que busca são vantagens 
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de fins não econômicos. Assim, a contratação direta não segue os mesmos procedimentos da 

licitação, mas é importantíssimo que se faça a observância dos princípios norteadores da 

administração pública. 
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